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Jogszabályi háttér:



Alaptörvény 15. cikk



2011. évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény



20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelés- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról



229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról



a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény



az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.9.) Kormányrendelet



36/2012. (XI. 14.) EMMI rendele a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása



110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról



51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről



217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól



A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet



A Kormány 1590/2012. (XII. 17.) Korm. határozata a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2012–2013. évekre
vonatkozó cselekvési tervéről



az 1993. évi LXXXI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról



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



az 1990. évi IV. törvény az egyházakról



az 1995. évi I. törvény Magyar Református Egyház törvénye a közoktatásról



45/1999. (XII. 13.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről



Országos Képzési Jegyzékről szóló 27/2001. (VII. 27.) OM rendelettel módosított 7/1993. (XII. 30.) MüM
rendelet



Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet



az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet



az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelete,



a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 9/2008. (VI. 28.) OM rendelet,



16/2004. (V.18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről



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



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



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



44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról



27/1998. (VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának
bevezetéséről és kiadásáról



23/2006. (V.24.) OM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményének értelmezése az, azt
módosító 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet.



20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről



a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 9/2008. (VI. 28.) OM rendelet



az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2008.
(VII.29.) OKM rendelet



a komplex rendszerű szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet
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Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI
rendelet

A
Művészetért Programház Alapítvány
az általa 2008. évben alapított és a

Miskolc Felsővárosi Református Egyház
által 2011. évtől fenntar tani kívánt tö bbcélú közoktatási intézményt

Balázs Győző Református Gimnázium,
Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar - Angol Két Tanítási
Nyelvű Művészeti Általános I skola, Alapfokú Művészetoktatási I skola
Idegen nyelvű elnevezése:

Balázs Győző Reformed Grammar School,
Integrated Secondary Grammar School of Ar ts and Hungarian - English
Bilingual Primary School of Ar ts, Educational Institute of Elementary Arts
Rö v i d n e v e :

Balázs Győző Református Gimnázium
néven

tartja

fent,

azon

alkotmányos

alapelvvel

egyezően,

miszerint

az

intézménylétesítés szabadsága szorosan kapcsolódik az intézményválasztás jogához,
ezen

keresztül

a

gondolat-,

a

lelkiismeret-

és

vallásszabadsághoz.

A

szülő

a

gyermekének adandó nevelés megválasztási jogát akkor tud ja ténylegesen gyakorolni,
ha az állam által fenntartott intézmények mellett működnek nem állami, egyházi
fenntartású intézmények.
Intézménytörténeti szempontból a Miskolc, Győri kapu 23. sz. alatt 2005. szeptember
1-től 2008. június 30-ig működő többcélú közös igazgatású közoktatási intézmén y
iskolahasználói
működésének

megalapították

kezdete:

2008.

a

S.P.I.C.

Művészeti

szeptember 1.

Alapítói

Líceumot,

mely

és Fenntartói

intézmény

szándékkal a

Művészetért Programház Alapítvány kuratóriuma a MÜPAH -02./2008. (05.27.) számú
határozatában, majd a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan működtetett e
az intézményt 2011.augusztus31 -ig. A 2011. március 31-én létrejött fenntartói jog
átadás/átvételi

megállapodással

fenntartásában

a

református

c élunk

egyház

a

Miskolc

történelmi

Felsővárosi

Református

hagyományainak

Egyház

szellemében

-

európai klasszikus műveltség és a mindenko ri kultúra valódi értéke iránt nyitott, –
keresztény diákjaink identitásának megerősítése, a református hitélet és értékrend
bemutatása diákjaink számára. A Művészetért Progr amház Alapítványt Alapító azzal a
szándékkal

hozta

létre

az

Intézményt,

hogy

az

elsődleges

feladata

művészeti

programú és szakképzési rendszerű, magyar – angol két tanítási nyelvű, több célú
közoktatási intézmény működtesse, fenntartása, mely intézmény okta tási és kulturális
tevékenységek ellátását vállalja, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül. A Művésze tért
Programház
intézmény

Alapítvány
fenntartói

megállapodási
jogát

átadta

a

okiratba

foglaltan

fenntartói

a

jogszerző

többcélú

közoktatási

Miskolc

Felsőv árosi

Református Egyházközségnek.
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I.

AZ INTÉZMÉNY

1.

A Z I N T É Z M É N Y , É S T Ö B B C É L Ú K Ö Z O K TA TÁ SI C É L R E N D S Z E RÉ NE K B E M U T A TÁ SA

1.1.

Az intézményi célrendszer

Az intézményünkben a nevelés és az oktatás − figyelemmel az állami iskolák követelményeire, továbbá a
magyar református iskolák autonóm életéből és hagyományaiból következő művelődési anyagra − Istennek a
teljes Szentírásban adott kijelentése, valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban
megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik.
A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor tett szülői és
gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református közoktatási intézmény,
amely a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el. A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és
működtetett református közoktatási intézmény célja és feladata, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén
emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a magyar haza és nemzet, hűséges és áldozatkész, alkotó
polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni,
gyarapítani, közvetíteni és továbbadni. A református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, a nem református
tanulóit − vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett – saját felekezetük és a református egyház
értékeinek megbecsülésére nevelje. Mindezek megvalósítása egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult
hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára épül, és azt fejleszti tovább. Az intézmény az iskolai nevelésen
túl hivatott a magyar- és egyetemes-kultúrtörténet mellet a kortársművészet irányzatainak népszerűsítéseiben,
az iskola művészeti képzéseinek módszertani ismertetésére, mely szolgálata folyamatosságával gazdagítja a
régió kulturális életét. A Művészetért Programház Alapítvány által alapított intézmény célja a művészeti oktatás
módszertani és didaktikai innovációjának erősítése, illetve kiemelt nyelvoktatás az alap- és középfokú
közoktatásban. Intézményünk választási lehetőséget kíván nyújtani a családoknak azzal a céllal, hogy iskolánk,
a gyermekeink számára a tehetség kibontakozásának színterévé váljon, és harmonikus fejlesztésükkel, az
önmegvalósítási szándék érvényesülésével együtt alakuljon ki a minél szélesebb műveltség, a kreatív és
komplex személyiségű egyéniség. Ezt a célt kívánjuk erősíteni diákjaink személyiségének fejlesztésével, a
református hitélet és értékrend bemutatása mellett a keresztényi emberi értékek fundamentumának
megteremtésével. A szakképzéseink szakmai programjában kiemelt nevelési feladatnak tekintjük, hogy
iskolánkat olyan szakemberekké vált diákok hagyják el tanulmányaikat befejezve, akik jelen korunk igényeihez,
kihívásaihoz gyorsan tudnak alkalmazkodni, kreatív, problémamegoldó személyiségük és a szakmai
kompetenciáikkal a munkaerőpiac keresett munkavállalóivá váljanak.
1.2. Az intézmény agglomerációs környezete
Borsod – Abaúj – Zemplén megye Magyarországi ország egyik legnagyobb népsűrűségű területe. A Miskolc
Felsővárosi Református Egyház a Borsod – Gömöri Egyházmegye a Tiszáninneni Református Egyházkerület a
szűkebb otthona az intézménynek. A Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus egy egyetemes
keresztény anyaszentegyházának része, tagjának tekinti a világ bármely részén élő, magát magyar
reformátusnak valló és ezt kinyilvánító egyháztagot. Ezen alapelvvel egyezően az intézmény működési területe
országos, azzal, hogy az egyháztagsági jogait kötelességeit mindenki az állandó lakhelye szerint szervezett,
önálló működésű, autonóm egyházi szervezetében gyakorolja. A város ugyan régióközponti szerepkörének
megfelelő közoktatási intézményrendszert működtet, azonban ennek az élénk szellemi és kulturális életnek
meghatározói az egyházi iskolák. A rendszerváltást követő években úgy tűnt, hogy a gazdaságilag lemaradó,
leszakadó nagyvárosi szerepkörből nem tud kilépni a város, ugyanakkor a régió tradicionális kulturális élete
intenzív igényeket támasztott intézményeivel szemben. A rendszerváltást követő éveket túlélő közművelődési
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intézmények, kitartó munkával országhatárokon túlnyúló szakmai programjai távlatokat tudott nyitni a
régióban élőknek, ebbe az aktív, inspiratív szellemi létbe illeszkedtek be a város fenntartásában működő
művészeti szakközépiskolák, művészeti tagozatos képzésű gimnáziumok. Azonban az elaprózódott, szétszórt
képzési rendszer miatt a régió egyik intézménye se tett szert olyan országos szakmai elismertségre, mint egyes
nagyvárosok integrált művészeti középiskolái, ugyanakkor az elmúlt évtizedek országos szakmai- és
tanulmányi versenyek helyezéseit áttekintve megállapítható, hogy a miskolci iskolák diákjai kiemelkedő
teljesítményűek és meghatározói voltak a nyertes mezőnyöknek. Elmondható, hogy a városban, régióban élő
és alkotó, oktató művésztanárok egy olyan szellemi bázist biztosítanak e szakképzési rendszernek, mely
kiemelkedő lehetőségeket kínál.

A szakképzési reformok regionális fejlesztési igényei, érthető okokból a

gazdaság szereplőinek elsődleges igényeihez igazodnak a fejlesztési tervekben. A művészeti szakmák képzési
igénye kérdéseket vet fel, amikor a gazdaság termelő folyamataiban részt vállaló szakmák szakképzését kell
újra építeni, amikor az elsődleges cél, hogy az iskolákból újra szaktudással bíró szakemberek távozzanak.
Valójában, az erőteljes verseny melyben a termelési folyamataiban résztvevő vállalkozásoknak meg kell küzdeni
a makrogazdaság globalizációs folyamataival, nem lesznek képesek lépést tartani, amikor az innovatív
fejlesztéseket is áthatja a PR, marketing, arculat, reklám, web-design, média, kommunikáció, reklámanimáció,… stb.
KREATÍV LÁTVÁNYRA épülő világunkban, régiónknak hiába volt az elmúlt évtizedekben kiemelkedő művészeti
képzései, a tévesen megfogalmazott „kis-művészeket” képző zárt világa miatt, jelenleg a munkaerő piacon a
kreatív szakembereket is importálják a gazdaság szolgáltató folyamataiban résztvevő vállalkozások. Iskolánk
Szakképzési Programja, tágabb- és szűkebb környezetünkben, a régió, a város középszintű szakképzési
kínálatába kíván meghatározó tényezővé válni.
2. SZERVEZETE
2.1. Az intézmény neve:

Balázs Győző Református Gimnázium,
Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar - Angol Két Tanítási
Nyelvű Művészeti Általános I skola, Alapfokú Művészetoktatási I skola
Idegen nyelvű elnevezése:

Balázs Győző Reformed Grammar School,
Integrated Secondary Grammar School of Ar ts and Hungarian - English
Bilingual Primary School of Ar ts, Educational Institute of Elementary Arts
Rö v i d n e v e :

Balázs Győző Református Gimnázium
A n e v e l é s i - o k t a t á s i i n t é z m é n y e k n é v h a s z n ál a t ár ó l s z ó l ó 2 0/ 2 0 12. ( V I I I . 3 1. ) E M M I r e n d e l e t
a

nevelés-

oktatási

intézmények

működéséről

és

a

köznevelési

i n t é z m é n yek

n é v h a s z n á l a t á r ó l 1 2 3 . § ( 2 ) b e k e z d é s e ) p o n t j áb an f o g l al t ak k ö z ü l n e m al k al m az z u k a r ö v i d
n é v h a s z n á l a t á n a k l e h e t ő s é g é t a t a n u l ó k é p e s í t é s é t , v é g z e t t s é g é t b i z o n y í t ó o k i r at o k b an ,
v a l a m i n t e z e k k i á l l í t á s á n a k a l a p j á u l s z o l g ál ó d o k u m e n t u m o k b an . E z e n d o k u m e n t u m o k b a n
a körbélyegzőn az intézmény teljes névlenyomata szerepel.
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2.2.

Az intézmény székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu 23. sz.

2.3.

Az intézmény OM azonosítója: 201 188

2.4.

Az intézmény alapítója: M űv é s z e t é r t Pr o g r a m h á z A l ap í t v án y

2.5.

Az intézmény alapításának éve: 2008.

2.6.

Az alapító székhelye: 3 5 3 1 M i s k o l c, G y ő r i k ap u 2 3.

2.7.

Az intézményi jogelőd neve : „ S a n s z P ar k ” M ag y a r – A n g o l K é t T an í t ás i N y e l v ű , E g y s é g e s
Művészeti

Á l t a l á n o s - , S z a k - é s K ö z é p i s k o l a, A l ap f o k ú M ű v é s z e t o k t at ás i

Intézmény
2.8.

Az intézmény fenntartója: M i s k o l c F e l s ő v ár o s i Re f o r m á t u s E g y h áz k ö z s é g

2.9.

Az fenntartó székhelye: 3 5 3 2 M i s k o l c , B al áz s G y ő z ő t é r 1. s z

2.10.

A fenntartó határozat: M I FE L R E F 0 2 / 20 1 1. ( I I I . 3 1 . ) s z ám ú h a t ár o z a t á b a n , m aj d az 1.
s z á m ú m ó d o s í t á s s a l (kiegészítéssel) M I F E L RE F - 0 6. / 2 0 1 2. ( V . 29. ) , a 2. s z ám ú
m ó d o s í t á s s a l ( k i e g é s z í t é s s e l ) M I F E L RE F - 0 9. / 2 01 3. ( I V . 1 1. ) , a 3. s z á m ú
m ó d o s í t á s s a l ( k i e g é s z í t é s s e l ) M I F E L RE F - 0 3. / 2 01 6. ( V . 0 2. ) é s 4. s z á m ú m ó d o s í t ás s al
( k i e g é s z í t é s s e l ) M I F E L R E F - 0 3 . / 2 0 17. ( V . 3 1. ) h at ár o z a t ai v al a z A l a p í t ó O k i r a t
e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t a n k o h e r e n s a j ó v áh ag y o t t j e l e n s z ak m ai p r o g r am m al .

2.11.

Az intézmény működési területe: országos

2.12.

Az intézmény felügyeleti szerve: A Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség presbitériuma

2.13.

Törvényességi felügyelete: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

2.14.

Az intézmény felelős képviselője: igazgató, az intézmény egyszemélyes felelős vezetője.
2.14.1.

Munkáltatója: Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség presbitériumának lelkészi
képviselője

2 . 1 4 . 2 . M u n k a h e l y e : 3531 Miskolc, Győri kapu 23. sz.; illetve az
intézmény telephelyei.
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2.14.3. A munkáltatói jogkör gyakorlása: Az igazgató munkáltatói jogot gyakorol az intézmény
valamennyi dolgozója fölött. Az intézmény munkavállalóit a Munka Törvénykönyve a Nemzeti
Köznevelési Törvény és a MRE Közoktatási Törvény rendelkezéseivel együtt a KJ Törvényben
megfogalmazottak figyelembe vételével alkalmazzuk.
2.14.4 Az intézmény bankszámlája feletti rendelkezési jog: A bankszámla feletti rendelkezés joga,
valamint az utalványozás az igazgatót vagy a kijelölt ügyviteli feladatot ellátó személyt illeti
meg.
2.15.

Az intézményt vezetők:

Az igazgató a

Nemzeti

Köznevelési

Törvényben

írt jogkörét az

igazgatóhelyettesek közreműködésével gyakorolja, a jogszabályban írtaknak és a Szervezeti Működési
Szabályzatnak megfelelően. Az igazgató kivételével az igazgató helyettesek, a vezetők munkáltatói
jogkörrel nem rendelkeznek, hatáskörük a Szervezeti Működési Szabályzatban szabályozott
területeken a szakmai munka irányítása, koordinálása és értékelése.


Igazgató – Többcélú közoktatási intézmény intézményvezetője és a
művészeti szakképzés és az Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység
vezetője



Intézményi lelkész – Református egyházi fenntartót képviselő



Igazgató helyettesek
1.

Nevelési igazgatóhelyettes –az Általános- és középiskolai
intézményegység szakmai vezetője

2.

Vallási igazgatóhelyettes – hitéleti vezető

3.

Tanügy-igazgatási vezető - igazgatóhelyettesi jogkörrel vezető
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II. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA
1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI
A református iskolának, mint világnézetileg elkötelezett intézménynek különös hangsúlyt kell

fektetnie a

nevelésre. Iskolánk nevelési elvei Jézus Krisztus missziói parancsában gyökereznek: „Tegyetek tanítványokká
minden népeket...” (Máté 28, 19) Mivel e parancs nemcsak az egyháznak, de a gyülekezetnek és az iskolának
is szól, e háromnak szorosan együtt kell működnie a református nevelésben. Nevelési rendszerünk lényege a
szakmailag autonóm iskola, ahol nevelő munkánk folyamatában a komplexitást, a differenciálást és a
rugalmasságot alkalmazva a sokoldalú személyiségfejlesztés érdekében a gyermekközpontú szerethető
iskolával, a gyermeki sikereken keresztül érjük el pedagógiai alapelveink céljait. Pedagógiai alapelveink
illeszkednek az Alaptörvényben, a Köznevelési törvényben foglalt alapelvekkel, az alapvető emberi jogokról, a
lelkiismereti és vallásszabadságról, a közoktatásról, a gyermeki jogokról, a nemzeti és etnikai kisebbségekről
megfogalmazott értékekkel. A tanításban igaz értékeket közvetítve, evangéliumi szellemben úgy kell nevelnünk
tanítványainkat, hogy mind testileg, mind szellemileg, mind lelkileg harmonikusan növekedjenek és
fejlődjenek, akik szeretik és tisztelik egymást, szüleiket, embertársaikat, akikben megvan a jó, az igaz, a szép
iránti igény és fogékonyság, akik tevékenységét áthatja az Igéből táplálkozó hit, az ökumenikus gondolkodás,
akik toleránsak más felfogások iránt. Istentől rendelt feladatunk pedagógusi hivatásunkat
úgy gyakorolni, hogy növendékeink szociális érzékenységű, demokratikusan gondolkodó és cselekvő, az életet
féltő, szeretettel óvó, a környezetünkre vigyázó, az ember életében jelentkező, nehézségekkel járó küzdelmet
is vállaló, tevékeny, kreatív, becsületes, keresztyén felnőtté váljanak. Nevelési programunk fundamentuma a
magyar kulturális hagyományok feltárása, megismerése és alkalmazása. A magyar történelem személyiséget
átható ismerete, az uniós közegben történő állampolgári eligazodás megkönnyítését, a magyar identitás
kontinuitásának biztosítását segíti. A társadalom és az egyén életében, a társadalmi folyamatokban a lényeg
felismeréséhez, az összefüggések meglátásához szükséges képességek kialakítását az empátia, a tolerancia,
a pluralizmus elveire épülő szabad, kiegyensúlyozott, magabiztos személyiség biztosítja. A múlt irodalmi,
történelmi, művészettörténeti, tudományos, kulturális, szociológiai értékeinek megismerését kiegészíti
nevelési programunk a társadalom fejlődését szolgáló hagyományok továbbvitelét érintő képességek életre
hívásával.

Az

életkori

szakasznak

megfelelő

szilárd

alapkészségek

kialakítása

mellett,

az

önálló

ismeretszerzés, és abból véleményformáló képességnek megteremtése a cél, mellyel együtt a reális önkép
kialakítása, és annak elfogadása. Az önmegvalósítás feltételrendszerének biztosításával iskolánk nevelési
programjában előtérbe kerül a cél- és sikerorientált viselkedésforma elérése érdekében végzett pedagógiai
munka. A személyiség ilyen irányú fejlesztését segíti a mentális harmónia, a szellemi és fizikai terhelés
egészséges arányának megteremtése, a művészeti tevékenység személyiségformáló és tehetséggondozó
szerepének felhasználása a nevelési célok elérése érdekében. Feladatunk, hogy a tárgyi tudás mellé a gyerekek
megszerezzék mindazokat a kommunikációs képességeket, érzelmi kompetenciákat is, amelyek segítségével
tudásukat önmaguk és mások számára hasznosítani tudják. Alapelvünk a környezetvédelemi szemlélet
gondolkodásmódba, szokásrendszerbe történő asszimilálása, a gazdasági társadalmi vetületben történő
alkalmazásának napi szintű beillesztése. Az emberi méltóság alapelve a humánum, mint alapvető érték, az
egyenrangúság elvéből fakad. A kölcsönös tisztelet, nevelő és nevelt részéről a pedagógus szerepének
elismerését a leginkább követendő nevelési stílussal a szeretettel, a törődéssel, a gondoskodással és a
felelősség érzettel kívánjuk elérni. A jó pedagógiai rendszer egyaránt figyel az emberre, mint személyiségre,
megfelelően kezeli a tanulók életkori, egyéni sajátosságait, az iskola életét gazdagító értéknek tekinti a
gyermekek különböző közösségekből hozott szokásait. Iskolánk alapvető működési elvének tekintjük, hogy az
iskola növendékein keresztül a társadalom legszélesebb rétegeihez juttassa el a művészetet, szolgálva ezáltal
a széles látókörű, önképzésre képes emberré válását. Alapelveink közös motívuma, hogy az eltérő képességű
gyerekeket szuverén személyiségként kezeljük. Úgy alakítjuk az iskolai élet mindennapjait, hogy ez a
személyiségük fejlődését szolgálja.
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A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a tanítás egyidejűleg két nyelven, magyarul és idegen nyelven folyik.
Célnyelv: angol nyelv. A célnyelven tanított tantárgyak megválasztásánál elsősorban azokat a tantárgyakat
választottuk, amelyek a tanulók életkori sajátosságain túl, a szakképzés szakmai programjának igényeit is
kiszolgálja, ezzel segítve a szakmai idegen nyelv elsajátítását. Az angol nyelven tanított tantárgyakat, a
tannyelvek idő- és tartalmi megoszlását az iskola a Két tanítási nyelvű iskolák kerettanterve alapján határozta
meg helyi tantervében.
1.1. Az intézménykép


Az ember Istentől kapott rendeltetésének tudata.



Az ember közösségi életét szabályozó erkölcsi értékek megvalósítására való képesség: isten- és
emberszeretet, az emberi élet védelme, igazság és igazságosság.



Az emberi hivatás elkötelezett vállalása a családban, az Egyházban és a hazában.



Az evangéliumi normák által szabályozott emberi szabadság védelme és megtartása.



Az emberek és a népek közti kapcsolatban a szolidaritás és a béke szolgálata.



A nevelő – oktató munkát a gyermekek szeretete, tisztelete jellemzi. A tanulók érzik, hogy a bennük
rejlő értékeket tartjuk fontosnak.



Az intézményben dolgozók kapcsolata egymás tiszteletén, megbecsülésén alapul.



Az intézmény közössége elfogadja az egyéniséget, az adottságbeli különbözőségeket, segíti az
autonóm személyiség kialakulását.



Változatos tevékenységi formákon keresztül elősegíti a tanulók adottságainak, képességeinek
feltárását, fejlesztését, a tehetséggondozást.



Kiemelt feladatának tekinti a lemaradók hatékony segítését. Saját eszközeivel hozzájárul az
esélyegyenlőség megteremtéséhez.



Az alapfokú nevelés – oktatás általános követelményei mellett kiemelten kezeli az idegen nyelvi, a
művészeti és sport, valamint az informatikai és matematikai képességek fejlesztését.



Képessé kívánja tenni tanulóit az iskolai és tágabb környezetükben képződő információk befogadására,
rendszerezésére, értékelésére és hasznosítására.



A hagyományok és a kialakult értékek megőrzése mellett tág teret nyit minden újszerű tanulói, nevelői,



Olyan személyi és tárgyi feltételeket biztosít, hogy a gyermek és a szülő egyaránt érezze: minden esélye

szülői kezdeményezésnek.
megvan a tanulónak az értelmi és érzelmi fejlődésre.
1.2. Diákkép


Szellemileg, testileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges, kiegyensúlyozott életvitelre törekszik.



Ismeri vagy meg akarja ismerni önmagát, igényességre, önfejlesztésre, önmegvalósításra törekszik.



Tanulni vágyó, szellemileg fogékony.



Ismeri az alapvető tanulási, információkereső és feldolgozó technikákat.



Életkori sajátosságainak megfelelően képes a természeti és társadalmi környezet megismerésére.



Korosztályának megfelelő szinten képes a problémákat reálisan mérlegelni, dönteni, tevékenységét
megtervezni.



Következetes, toleráns, segítőkész, változásokra, változtatásokra képes.



Felelősséget vállal önmagáért és másokért.



Jellemzi a közösséghez tartozás igénye, a lakóhely és a haza szeretete.



Az adott helyzetekben képes illően viselkedni, jogainak, véleményének érvényt szerezni.



Megismeri, tiszteli és szereti hazánk kulturális örökségét és nemzeti hagyományait, s azokat
képességeikhez mérten gazdagítsák;



Képes önálló tanulásra és az önképzés hatékony módszereit elsajátítja.



Kreatív, képes az igazságok felfedezésére irányuló képességeinek kibontakoztatására.



Önálló gondolkodó-, nyitott és képes a kritikai képességeit közösségtudatosan fejleszteni.
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1.3. Pedagóguskép


Tevékenységünk minden szintjén a szeretet és összetartozás légkörének kialakítását képviseljük.



A református iskola sajátos küldetésének megfelelően biztosítjuk a szilárd és kiegyensúlyozott hitbeli
ismereteket.



Segítjük a hit kibontakozását, az istentiszteleti és más hitéleti alkalmak megszerettetését, és ezáltal
Istennel való mélyebb kapcsolat kialakulását.




Fontosnak tartjuk a vallási ünnepeinken való részvételt és azok méltó megünneplését.
A gyülekezeti közösségekkel való kapcsolattartás és önkéntes tevékenység személyes példájával
nevelünk.



Komplexebb műveltség megszerzését, valamint a szakterületünk és a neveléstudománnyal
kapcsolatos ismereteink folyamatos fejlesztésére törekszünk.



A pedagógus tisztában van saját értékeivel, ezt bátran vállalja és képviseli, vannak ambíciói.



Képes önvizsgálatra, önelemzésre, a szükséges lépések megtételére.



Képes csoportban, nevelőtestületben dolgozni, gondolkodni.



Szemléletmódját a pozitív beállítódás, az optimizmus és a korrekt kritikai szellem egységesen jellemzi.



Képes a feladatait közvetlen munkakörén túl tágabb összefüggésben is értelmezni, szakmai
kapcsolatait bővíteni.



Munkáját a pontosság, fegyelmezettség és az igényesség jellemzi.



Nevelőmunkájában érvényesül a gyermekcentrikusság, a türelem és a tolerancia.



Őszinte, korrekt kapcsolatokat alakít ki a szülőkkel, a nevelőtestület tagjaival, a vezetőkkel.



Tudja az esetleges konfliktusokat kezelni.

1.4. Szülőkép


Partneri kapcsolatra törekvés, őszinteség és bizalom jellemzi.



Készséget mutat a közös problémák megoldására.



Korrekt véleménynyilvánításra kész.



A gyermek iskolai munkáját figyelemmel kíséri, segíti.



Érdeklődik az iskola rendezvényei, programjai iránt.



A Pedagógiai programban megfogalmazott célokat, alapelveket megismeri, elfogadja, támogatja.



Működjön közre az iskolával a közös nevelési célok megvalósításában.



A programban és házirendben foglaltakkal összhangban végzi a családi nevelést.



Az intézményt és alapítványait lehetőség szerinti támogatja.



Tudásának, foglalkozásának megfelelően segítse az iskolát, ha lehetősége adódik.

Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. A szülők joga és kötelessége,
hogy hitüknek megfelelő iskolába járassák gyermeküket. Az iskola egyházi szelleme csak akkor születhet meg,
ha szülők is közösséget alkotnak. Így a gyermekek egy egyházi közösségből kerülnek be az iskola
közösségébe, és az iskola elvégzése után oda kerülnek vissza. Ez hatalmas garancia arra, hogy a gyerekeket
az iskola után nem sodorja el az élet sokszínű áramlata.
Iskolánk a szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola református jellegét, ne neveljenek, tegyenek az iskola
ellen, hanem erkölcsileg, szükség esetén anyagilag is támogassák. Iskolával kapcsolatos problémáikat az
érintettekkel beszéljék meg. Az iskola feladata, hogy jogos problémák esetén a szülőkkel együtt megkeresse
azok mindenki számára megnyugtató megoldását.
Intézményünk a szülőkkel igyekszik mindjobban megismertetni szellemiségét, nevelési alapelveit. Ezt a
szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszik elérni. Ennek formái a szülői értekezletek, szülői
fórumok, szülői levelek, szülői csendesnapok, ahol egy-egy témát a nevelők és a szülők közösen
megvitathatnak, és természetesen a személyes beszélgetés. Az iskola elvárja, hogy a szülők ezeken aktívan
részt vegyenek, hogy maguk is fejlődjenek hitben és tudásban, ezzel példát mutatva gyermekeiknek.
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1.5. A közvetítendő értékek
1.5.1. Az én harmóniájára vonatkozó értékek:


az élet tisztelete;



egészség, testi – lelki
harmónia;



együttműködési készség;



közösségi összetartás.

1.5.3. A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek:

esztétikus, kulturált



folyamatos tanulás, tudás;

környezet;



kreativitás;



önismeret;



versenyszellem;



önművelés;



innováció;



vidámság, humor;



problémaérzékenység;



kitartás;



igényesség;



esztétikum;



nyitottság;



más kultúrák, szokások



önérvényesítő képesség;

értékelése;



helyi és nemzeti





humánum;



egészséges életvitel.

hagyományok ápolása.
1.5.4. A humanizált társadalom és világkép értékei:

1.5.2. A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek:



hazaszeretet (a hazához,



őszinteség;



becsület;



magyarságtudat;



tolerancia;



európaiság;



udvarias, illemtudó



kulturális érdeklődés;

viselkedés;



pluralizmus és demokrácia



alkalmazkodó képesség;



felelősség;

nemzethez való kötődés);

igénylése.

Ezeknek az értékeknek kell áthatniuk az iskolai élet minden területét, hétköznapjainkat, tanórai és
tanórán kívüli tevékenységeinket, kapcsolatainkat. Megvalósításukat a tanítási módszereinkkel
alkalmazható tudás átadása során, a felelősségtudat kialakításával tanár és diák részéről egyaránt
kívánjuk elérni úgy, hogy megteremtjük a tanár és diák számára az alkotó légkört.
1.6.

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK PEDAGÓGIAI ALAPELVEI

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését és oktatását a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelvében foglaltak figyelembevételével készítettük el. A sajátos nevelési igényű tanulót a többi
tanulóval együtt neveljük, oktatjuk, az iskola a helyi tantervében a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelveit is figyelembe vettük. Az együtt oktatott tanulók egészségügyi és pedagógiai célú
rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon valamennyi évfolyamon dokumentáljuk. Az iskola a
felvétel előtt tájékoztatja a jelentkezőket és a szüleiket a helyi tantervben foglaltakról.
A Pedagógiai Programunkban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak a sajátos nevelési igényű
gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült
gyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az
együttműködés. A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és
segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a napirend során a
gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez szükséges. A sajátos nevelési
igényű gyermekek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését elősegíti/elősegítheti a többi
gyermekkel együtt történő integrált nevelésük. Az együttnevelést abban az esetben tudja felvállalni az
intézményünk, ha az intézmény működési specifikumai, az integrált művészeti nevelési programunkba a
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illeszthető a sajátos nevelési igényű gyermek sérülésspecifikus fejlesztése. Alapelvünk, hogy iskolánk többet
vállal, magasabb értéket kínál a sajátos nevelési igényű gyermeknek, mint részvétet és védettséget ezért
pedagógiai programunknak, illetve a speciális tartalmak közvetítésének figyelembe kell vennie a sajátos
nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit, külön gondot fordítunk arra, hogy a gyermek minden
segítséget megkapjon hátrányainak leküzdéséhez. Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a
gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben
tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus segíti.

Alapelveinkhez illesztetten

sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, fejlődése, az együtt haladás lehetősége tekinthető, melynek
eredményes megvalósítását az alábbiak szolgálják:


Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a rehabilitációs szemlélet és a sérülésspecifikus
módszertani eljárások alkalmazása.



A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában érvényesül a sajátos nevelési igény típushoz,
az eltérő mértékhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz való igazodás.



A

gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében

magas szintű pedagógiai,

pszichológiai

képességekkel és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógusi részvétel
szükséges.


A pedagógusi attitűd az elfogadáson, tolerancián, empátián, hitelességen alapszik.



Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készítünk, mely individuális módszereket, technikákat
alkalmaz,



A foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépítjük, a gyermek
fejlődésének elemzése alapján - szükség esetén - eljárásunkat megváltoztatjuk, az adott
szükséglethez igazodó módszereket választjuk.



egy-egy nevelési helyzethez, problémamegoldásához alternatívákat keresünk.



Alkalmazkodunk az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez.



Együttműködünk a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait
beépítjük a pedagógiai folyamatokba.

A gyógypedagógus tanár az együttműködés során:


Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását,



javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására, az egyéni
fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a gyermek igényeihez igazodó környezet
kialakítására,



segítséget nyújt a szükséges speciális eszközök kiválasztásában, tájékoztat a beszerzés lehetőségéről,



együttműködik

a

pedagógusokkal,

figyelembe

veszi

a

gyermekkel

foglalkozó

pedagógus

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait,


kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával.

A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei


A sajátos nevelési igény kifejezi a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság által okozott
részleges vagy teljes körű módosulását.



A képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű fejleszthetőségét.



Az egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan team munkában
kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes gyermekek vagy
gyermekcsoport igényeitől függő eljárások (időkeret, eszközök, módszerek, terápiák) alkalmazását
teszi szükségessé.

15



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 gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság
szakvéleménye. Az nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy a sérült gyermek
harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket értékelő környezet segíti.



A gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza meg.



A

terhelhetőségét

biológiai

állapota,

esetleges

társuló

fogyatékossága,

személyiségjegyei

befolyásolják.


A habilitációs, rehabilitációs csoportos fejlesztés gyógypedagógiai kompetencia. Az egyéni
fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel
rendelkező gyógypedagógiai tanár szükséges.

2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI CÉLJAI
„Tudjuk a hit Isten ajándéka, de azt is, hogy a hitvallásból van.” (Róma 10:17) Ezért fontosnak tartjuk, hogy
tanítványaink megismerjék a Szentírást, hitvallásainkat, a magyar református hagyományokat, a keresztyén
erkölcs és életvitel értékeit, a keresztyén közösség hitmélyítő erejét. Az 1995. évi I. Református Közoktatási
tv. értelmében: a magyarországi református közoktatási intézmények célja és feladata, hogy tanulóit művelt
keresztyén emberekké, az egyetemes értékek tisztelőjévé, a magyar haza és a nemzet hűséges, áldozatkész,
alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni,
gyarapítani, közvetíteni. Tanulóinkat egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református tanulóinkat vallásuk szabad
gyakorlása biztosítása mellett, saját felekezetük és a református értékek megbecsülésére neveljük.
Célkitűzéseink megfogalmazásakor egyszerre tekintettel kell lenni a korszerű ismerettartalmakra, az
információs társadalom kihívásaira és az ember viszonyulásait évszázadok óta meghatározó értékek
közvetítésére, az egyéni sajátosságokra, különbözőségekre. Célunk az, hogy intézményünkben minden tanulót
adottságainak

és

képességeinek

megfelelően

a

lehető

legoptimálisabb

fejlesztésben

részesítsünk,

elsajátíttassuk az alapkészségeket, a tanulási technikákat. Fontos nevelési programcél, hogy a tárgyi tudás
mellé a gyerekek megszerezzék mindazokat a kommunikációs képességeket, érzelmi kompetenciákat is,
amelyek segítségével tudásukat önmaguk és mások számára hasznosítani tudják. A ma ifjú nemzedékének
folyamatosan alkalmazkodnia kell a változó világ követelményeihez, felkészülve az egész életen át tartó
tanulásra, a tájékozott és tudatos felnőtté, fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás, képességek,
készségek elsajátításához.
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja, hogy az anyanyelvi és angol nyelvi tudást egyidejűleg és
kiegyensúlyozottan fejlesszük, a tanulókat megtanítsuk az angol nyelven való tanulásra, az angol nyelvű
információk feldolgozására. A tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár angol
nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják. Célja továbbá, hogy különböző kultúrák
értékein keresztül neveljük a tanulókat türelemre, megértésre és nyitottságra; törekedjen pozitív én- és
országkép kialakítására; értessék meg a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés fontosságát. A két tanítási
nyelv alkalmazásával az intézményes idegennyelv-tanulás a természetes nyelvelsajátításhoz közelít. Ezáltal
elérhető, hogy az anyanyelv-tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett, a tanulók magas szintű
angolnyelv-tudás és angolnyelv-tanulási képesség birtokába jussanak, tehetségük kibontakozhasson.
Követelmény tehát, hogy legyenek képesek az angol nyelven való gondolkodásra, az angol nyelv használatára
az információszerzésben, a közlésben és az alkalmazásban. A tanulók értsék meg az angolnyelv-tudás állandó
gondozásának szükségességét, a mind kiegyensúlyozottabb kétnyelvűség elérése és megtartása érdekében. A
fejlesztőmunka tervszerűen, megfelelő alapdiagnózis felállítását követően a hatásrendszerek komplex
érvényesítésével történhet. A nevelőmunka eredményességének meghatározó feltétele a tanulói, nevelői, szülői
érdekek összhangja, az együttműködés folyamatossága. Az eredményesség másik biztosítéka az elhivatott, jól
képzett szakembergárda, valamint a kiszámítható állami és fenntartói támogatás.
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A Pedagógiai programunk az alapvető műveltségi tartalmak és a fejlesztendő kompetenciák korszerű
összefoglalásával egységes alapul szolgál a helyi tantervünkhöz és fejlesztéséhez. Ezzel megvalósítjuk, hogy
az oktatásunkban részt vevő valamennyi tanuló sikeresen felkészüljön a továbbtanulásra. A helyi tantervünk
úgy valósítja meg az egységesítést szolgáló közös alapot az alapműveltség elsajátításában, hogy a
pedagógusok, a tanulók sokféle differenciált tevékenységére épüljön az ismeretszerzés. A nevelési programunk
lehetőséget ad az iskolafenntartó, a szülők, a tanulók értékeinek és érdekeinek, a pedagógusok szakmai
törekvéseinek érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek, lehetőségek figyelembe vételére.
A Nevelési programunkban képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények és az ezekre épülő
differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók - adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán
kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban - minél
teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A 6-14 éves gyerekek nevelésével foglalkozó iskolánk
általános célja tehát a személyiségfejlesztés. A korunk társadalmi elvárásainak kívánatos személyisége a
kreatív, az innovatív, olyan aki nyitott a világra, felkészült annak változásaira, képes egyéni teljesítményre és
csoportmunkára, valamint korszerű, több területen is mobilizálható tudással bír. Célunk, hogy minden diákunk
saját adottságai, képességei és érdeklődése, motiváltsága alapján felnőttként eljusson abba mikro- és makro
társadalmi élethelyzetbe, melyben leginkább hasznosíthatja önmaga és a társadalom számára specifikus
tulajdonságait. Nevelési céljaink közt kiemelt továbbá az európai típusú, a társadalmi viszonyok között
magabiztos eligazodást biztosító viselkedés, gondolkodásmód.


A művészetoktatás sajátos lehetőségeivel, eszközeivel növendékeinket harmonikus, érzelmileg gazdag,
kreatív és kulturált emberekké neveljük.



Elősegítjük, hogy tanulóink korszerű és sokoldalú általános műveltségre tegyenek szert.



Színvonalas és következetes oktatást biztosítunk diákjainknak, ezzel felkészítjük őket az alapműveltségi
és kétszintű érettségi vizsga követelményeinek teljesítésére.



Olyan elméleti és gyakorlati tudást adunk a tanulóknak, amely felkészíti őket a szakma követelményeinek
teljesítésére, képessé teszi a végzetteket a középfokú szakképesítéssel betölthető munkakörök ellátására.



A

legtehetségesebb

növendékeket

felkészítjük

a

művészeti

felsőoktatási

intézményekben

való

továbbtanulásra.


Határozott, céltudatos emberekké neveljük diákjainkat, akik felkeltik a környezetükben élő emberek
érdeklődését a művészetek iránt.



Elérjük, hogy növendékeink a város, a régió művészeti és kulturális életében vállaljanak szerepet.



Felkészítjük tanulóinkat megyei, országos, - a tehetségesebbeket - nemzetközi versenyeken való
szereplésre.

2.1. További céljaink:


Olyan nyugodt légkörű alkotó műhely kialakítása, amely minden téren minőséget nyújt.



Szeretjük, ha gyermekeink örömmel jönnek iskolába, és az iskola családias légköre erősíti, a
sikerorientációt tanulmányaikban.



Célunk, hogy a sok cselekvés során szerzett tapasztalat, a differenciált, képességekhez igazított
ismertszerzés, az ismeretelsajátítás komplexitása, rendszerezése hozza magával az újabb és újabb
ismeretszerzés igényét.



Az önismeret jelentőségének megismertetése a másság elfogadása az emberi különbségekben rejlő
értékek tudatosítása.



A tehetség kibontakoztatásának érdekében célunk az önbizalom, a megmérettetés igényének, a
versenyszellemnek az erősítése, úgy hogy megmaradjon a segítőkészség és együttműködési képesség.



Az érzelmi intelligencia és empatikus képesség érvényesítése a társadalmi élet illetve a személyes
kapcsolatok valamennyi relációjában, a tolerancia és a pozitív mentális megközelítések jegyében.



Célunk, hogy – első sorban személyes példamutatással – neveljük gyermekeinket toleranciára a másság
elfogadására, az emberi jogok tiszteletben tartására.
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A vallási tolerancia megteremtésének illetve a tévhitek eloszlatásának jegyében, a globális vallási



szemlélet kialakítása érdekében vallástörténeti ismeretek biztosítása.
A



tudás,

a

tanulás

illetve

a

továbbtanulás

belső

feltételrendszerének

megteremtése,

az

élethelyzetekhez történő rugalmas alkalmazkodás, a társadalomban történő eligazodás képességének
kialakítása.
Társadalmi és személyes élethelyzetekben szükséges döntési képesség, konfliktus kezelő hajlam



kialakítása, a felelősségvállalás belső igénnyé és szükségszerűséggé válásának segítése.
A személyiségfejlesztés elsődleges pedagógiai célja, hogy az egyén testi és lelki egyensúlyának



megteremtése révén az élvezeti cikkektől mentes boldog élet megéléséhez szükséges képességek
kialakítása.
Célunk, hogy olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi feltételeket,



hogy a gyermek és szülő egyaránt érezze iskolánk felkínált alternatívája, nevelési – oktatási programja
kiváló lehetőség a közoktatásban szolgáltatást nyújtók között.
A nevelési elvek és célok megvalósítása érdekében az intézmény tantestülete szakmai tudásában és



pedagógiai hozzáállásában minden tekintetben meg kell, hogy feleljen a pedagógiai program által
támasztott követelményeknek.
A szülőkkel történő együttműködés új alapokra helyezése, melynek lényege a valóságos gyermeki



érdek képviselete.
2.2. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelő munkájának pedagógiai céljai

Iskolánk fő célkitűzése, hogy a gyerekek számára biztosítsa az egyéni, optimális fejlődést az oktatás és nevelés
minden területén. A tanulás szervezésénél arra törekszünk, hogy tanulóink számára annyi és olyan jellegű
tevékenységet biztosítsunk, amennyire az adott fejlettségi fokán szükséges ahhoz, hogy valamely ismeret
biztos készséggé váljon. Célunk, hogy a tanuló saját lehetőségeinek megfelelő, optimális szintre juthasson,
egyéni fejlődési ütemének a figyelembevételével. A sikeres integráció feltételeit csak az egyéni különbségeket
– esetleg sérüléseket – toleráló, kezelni képes, úgynevezett befogadó (inkluzív) iskola tudja biztosítani. A
speciális szükségletű gyermekek integrációja a természetes élethelyzetből adódó gyermekközösségbe
komplex feladat. El kell érnünk, hogy a közösségi élet számukra szerves odatartozást, komfort élményt
jelentsen és ne csak egymás mellett élést. Ezért a befogadó gyermekközösséget úgy kell formálni, hogy ne a
sajnálat, hanem az együttes élményekből fakadó szeretet legyen az elfogadás alapja. A speciális szükségletű
gyermek oldaláról pedig az a feladat, hogy képességeit optimálisan kibontakoztassuk, és úgy harmonizáljuk,
hogy minél könnyebben beilleszkedhessen a közösség életébe. Az irányelv célja, hogy a nevelési
programunkban foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangba kerüljenek. Annak biztosítását szolgáljuk,
hogy az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, fejlesztésük a számukra megfelelő
területeken valósuljon meg, a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl, a
habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az iskola nevelési programjainak tartalmi
elemeivé. A fejlesztés szervezeti keretének megválasztása, az alkalmazott speciális módszer és eszközrendszer
minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. Az együttnevelés - az
illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembevételével - minden esetben egyéni
döntést, esetenként egyéni fejlesztést igényel.
2.2.1. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai


A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból, az autizmusból fakadó hiányzó
vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása.



A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében.



A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása.



A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.



Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
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A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó gyógypedagógia
– orvosi - pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni.

2.2.2. Nevelési, oktatási és képzési célok az életkori szakaszokhoz rendelten
2.2.2.1. Alsó tagozat:


az óvodából az iskolai életbe való zökkenőmentes átszoktatás



beilleszkedési problémák elhárítása



egyéni diagnosztika készítése (pedagógiai és részképesség szűrés, vizsgálatok)



egyéni fejlesztési tervek készítése (elmaradott területeken fejlesztés, zavarok elhárítása)



tanórán egyéni differenciálás kultúrtechnikákból (matematika, olvasás, írás, nyelvtan)



felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás (habilitáció)



logopédiai terápia, beszédfejlesztés



mozgásfejlesztés

2.2.2.2. Felső tagozat

3.



mozgásfejlesztés



logopédiai terápia, beszédfejlesztés



önálló életre nevelés, beilleszkedési zavarok elhárítása



egyéni gyógypedagógiai megsegítés a tantárgyak tanulásában (habilitációs órák)

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI FELADATAI

Keresztyén világnézet kialakítása. A keresztyén emberre jellemző erkölcsi tulajdonságok, a keresztyén
közösségi magatartás kifejlesztése. Közvetítjük a vallási, erkölcsi, etikai értékeket. Alapvető tudományos
igényességű ismereteket, normákat adunk át, mely tanítványaink életét befolyásolja és alapot ad az iskola
befejezése utáni életszakaszukra is. Kialakítjuk a keresztyéni magatartási és viselkedési szokásokat, melynek
célja, hogy hitüket a mindennapjaikban éljék meg. Fejlesztjük tanítványaink pozitív érzelmeit, mely bennük
belső harmóniát, békességet teremt.
A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs,
cselekvési képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. A Pedagógiai program tartalma az emberre, a
társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető
eredményeit

foglalja magában,

elrendezéssel.

Feldolgozása,

a tanulók életkori, fejlettségi

összefüggéseinek

feltárása

szintjéhez méretezett kiválasztással,

megalapozhatja

a

tanulók

műveltségét,

világszemléletük, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. A nevelésünk
a

gyerekek

képességeinek

fejlődéséhez

szükséges

követelmények

meghatározásával

ösztönzi

a

személyiségfejlesztő oktatást. Ez iskolánkban azért eredményes, mert az intézmény pedagógiai programja,
nevelési, tanítási-tanulási folyamata teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a
munkának, fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, edzük akaratukat, hozzájárulunk
életmódjuk,

motívumaik,

szokásaik,

az

értékekkel

történő

azonosulásuk

fokozatos

kialakításához,

meggyökereztetéséhez. A Pedagógiai programunk tehát olyan iskolai pedagógiai munkát feltételez, amelyben
a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban,
figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység
számos egyéb fóruma is.
Iskolánk fő feladata, hogy igazi lehetőséget adjon, teret a gyermeki fejlődés önmegvalósuló felnőtté válásához,
a gyermeki léthez tartozó ötletesség megóvásával, fenntartani azt, hogy a problémákat, kihívásokat megoldani
tudó felnőtt létre neveljük őket.

19

Feladatunk a tantárgyi integráció, és a tantárgyblokki rendszer kialakításával, a nevelési alapelveinkkel egyező
értékek közvetítése. A nevelő munka színterein folyó pedagógiai tevékenységen belül prioritással bír a nevelési
alapelveink értékrendszerének folyamatos figyelemmel kísérése, megújítása, aktualizálása, a technikák
csiszolása, az együttműködés erősítése a hatékonyság, az eredményesség mérése, a szükséges korrekciók
elvégzése.
Feladatunk az adott feltételrendszerben kiegyensúlyozott légkör biztosítása, ami az iskolavezetés, a tanári
kollektíva és a tanulók közös munkájának eredménye. Szükséges a közös munka, a nevelők közötti egyetértés,
egymás munkájának segítése. Feladatunk, hogy folyamatos önképzéssel, alapos felkészültséggel, jól felépített
tanórákkal, megfelelő módszerek felhasználásával teremtsük meg a tantestület munkájának magas szintű
működtetését, koordinálását. Ennek elősegítését az információáramlás és kommunikáció, a szakmai, a
szervezeti, az adminisztrációs, az innovációs, a képzési, továbbképzési, átképzési szférák relációiban. A
középfokú művészetoktatási intézmény alapvető feladata a fiatalok művészi kifejezőkészségének fejlesztése,
illetve felkészítésük a szakirányú továbbtanulásra, a művészi pályára.
Feladatunk az általános műveltségi - közismereti - oktatással összehangolt, komplex művészeti képzés
megvalósítása egységes kilenc évfolyamon át tartó, párhuzamos képzés keretében. Iskolánk az ismeret- és
értékközvetítés, valamint a képességfejlesztés funkcióját helyezi előtérbe úgy, hogy ezek egyensúlyát is
biztosítani kívánja. Ezek a képzés jellegéből és sajátosságaiból adódó, szükségszerűen megjelenő feladatok,
amelyek megoldása a tanulók társadalmi beilleszkedését segíti. Intézményünk a művészet iránt érdeklődő
fiatalok számára teremt lehetőséget tehetségük kibontakoztatására, képességeik fejlesztésére, művészi
ismereteik gazdagítására. A művészetoktatás a fiatalok személyiségformálásának eszköze, ennek megfelelően
az ismeretátadás szintjét és módját, valamint a követelményeket mindenkor a fiatalok életkori sajátosságainak
figyelembe vételével határozzuk meg. Elengedhetetlenül szükség van művészeti versenyeken, fesztiválokon
való

minél

eredményesebb

részvételekre.

A

művészeti

oktatás

során

a

tanulók

élményszerűen

megtapasztalhatják a különböző stílusok sajátos világát, az alkotás örömét. Mindezek eredményeképpen
kialakul és fejlődik a tanulók esztétikai érzéke, a művészi alkotások iránti igénye. Iskolánk a város, illetve a
régió oktatási rendszerében és közművelődési szférájában sajátosságai révén speciális feladatokat is el kíván
látni. Helyi tanterve differenciált általános képzéssel, elsősorban a humán tárgyakat hangsúlyozva készít fel az
alapműveltségi vizsgára és a kétszintű érettségire, a művészeti szakmai vizsgára kilenc, vagy öt tanév alatt,
párhuzamos képzés keretében.
3.1. További feladataink:


Az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésinek tudatosítása.



Jelképek, hagyományok és értékek tiszteletére, megbecsülésére nevelés.



Devalválódó közösségi értékek visszahelyezése a megfelelő értékszintre.



Kölcsönös szakmai és emberi kapcsolatok mélyítése, gazdagítása.



Érzelmi motiváció és a szociális gondolkodás együttes alkalmazásának kialakítása.



Egyéniségben rejlő lehetőségek felszínre hozása, az átlagtól történő elvonatkoztatás kialakítása.



A team munkák alapja a csoport kohézió felismerése, szükségszerű tehát elfogadni a javító kritikát.



A kérdezéskultúra technikájának és motivációjának kialakítása.



A „rossz” mint személyiségminősítés átértékelése annak tükrében, hogy az egyénben meglévő
adottságok és képességek eltérőek ugyan, de értékükben nem egymás alá rendeltek.



Különbségekből fakadó eltérések közelítése.



Kommunikációs kultúra kialakítása.



Problémamegoldó gondolkodás, kreativitás fejlesztése.



A világ információ-dömpingjének szelektálása.



Az aktualizálás, azaz a korszerű, a legfrissebb tudományos és kulturális eredmények beépítése a
tananyagba.



A

korszerű

technikai

eszközök

jártasság

szintű

használata

mellett

az

olvasás,

az

írott

információhordozók (könyv, folyóirat) alkalmazása.
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A tanulók önálló ismeretszerzési technikájának kialakítása.



A házi feladat elhagyása, helyette az egyéni ütemezésre épülő, konzultációs lehetőség biztosításával
történő egyéni felkészülés, gyakorlás, rögzítés.



A kerettanterv ismeretanyag tartalmának helyi tantervben, majd az alkalmazott tanmenetben történő
kiegészítése oly módon, hogy a szabadon választható óratervi sáv és a tanítási órán kívüli
foglalkozások időkerete és tartalma teremti meg a kiegészítések szerves beépülésének lehetőségét.



Alapképességek (olvasás, írás, számolás) tökéletes elsajátítása, készség szinten történő alkalmazása
az adott életkori sajátosságok vonatkozásában.



Egészséges életmódra nevelés a fizikai és szellemi egészség érdekében végezett harmonikus
tevékenységi formák keretében, folyamatos orvosi, pszichológusi, fejlesztő pedagógusi ellenőrzés
mellett.



Az egyén felelősségének tudatosítása a természet épségének globális és lokális megvédése
tekintetében. A jelenlegi trendek megváltoztatása okán, a jövőbeni veszélyek elkerülése érdekében a
felkészülést időben el kell kezdeni. E vonatkozásban a prevenció, illetve a szemlélet megváltoztatása,
az egyéni felelősség tudatosítása sorsdöntő jelentőségű.



A komplex integrált művészeti tárgyak személyiségfejlesztésre gyakorolt hatásának erősítése,
kiaknázása.



A művészetek megszerettetése.



Üzenethordozó szerepének felismerése.



Eszközeinek felhasználása az önkifejezés vonatkozásában.



Értékteremtő és értékhordozó jellegének alkalmazása.



A közoktatási intézmények primer feladata a jövő társadalmának megteremtése.

3.2. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelő munkájának pedagógiai feladatai
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 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 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.

3.2.1. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös feladatai


A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból, az autizmusból fakadó hiányzó vagy
sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása.



A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében.



A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása.



A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.



Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulajdonságok,
funkciók fejlesztése.
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3.2. 2. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők


A fogyatékosság típusa, súlyossága.



A fogyatékosság kialakulásának ideje.



A sajátos nevelési igényű tanuló életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei.



A képességei, kialakult készségei.



A kognitív funkciói, meglévő ismeretei.



A társadalmi integráció kívánalmai: lehetséges egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, életvitel.

3.3. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára
A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a közoktatási törvény foglalja
össze. A közoktatási törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az általánosan kötelező feltételeket
több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és
hozzáférhetővé tenni a sajátos nevelési igényű tanulók számára, mint például: speciális tanterv, tankönyvek,
tanulási segédletek, speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. A sajátos
nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési
igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk. Az együttnevelést pedagógusaink előkészítették a
szülők közösségének felkészítésével a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. A nyitott tanítási-tanulási
folyamatban megvalósuló tevékenység, lehetővé teszi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő
pedagógiai eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök
alkalmazását. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő
pedagógus a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű
tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait, szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján
egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat
alkalmaz. A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat
beépítjük, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján az adott
szükséglethez igazodó módszerekbe. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók személyiségfejlődési zavara,
akadályozottsága, az idegrendszer különféle eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével
és/vagy funkciózavarával függ össze. Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása
elsősorban

orvosi,

gyógypedagógiai

és

pszichológiai

feladat.

Pszichodiagnosztikai

vizsgálatokkal

megállapítható a kognitív funkciók lassúbb fejlődése, valamint más, nem intellektuális területeken jelentkező
eltérések. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb
érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, amelyek vagy oksági
összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy következményesen egyéb hatásokra alakulnak ki.
Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció,
a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének
eltérései. Ezek egyébként változó mértékben és mindig egyedi kombinációban jelennek meg, a tanulási
képesség különböző mértékű fejlődési zavarát is mutatják és akadályozzák az iskolai tanulás eredményességét.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat jellemző tünetek az iskoláskor előtt kevésbé feltűnőek.
3.3.1.

A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermek számára



A sérülésspecifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és alkalmazása;



az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata; a segédeszközök
elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására nevelés;



a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók differenciáltabb
működésének tudatos fejlesztésével;



annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken kiemelkedő
teljesítményre is képes;
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rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni foglalkoztatásának
megvalósulásához;



a sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését elősegíti a
többi gyermekkel együtt történő integrált nevelésük.



külön gondot fordítunk

arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak

leküzdéséhez.


Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és a
sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása.



egy-egy nevelési helyzet, problémamegoldásához alternatívákat keresünk,

3.4. A pedagógiai fejlesztés szakaszai
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása intézményükben az alapfokú neveléssel, oktatással
az első évfolyamon kezdődik és a tizenegyedik évfolyamig tart.
1-4. évfolyam
Ebben a szakaszban nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók
fejlesztésére. Differenciált eljárásokkal, tartalmakkal és oktatásszervezési megoldásokkal, terápiákkal kell
alkalmazkodni a tanulók között meglévő nagyobb eltérésekhez. A képességfejlesztésben hangsúlyosan jelen
kell lennie a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan
kiválasztott tevékenységnek. A tanuló fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően
kell módosulnia a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének. Az iskolakezdés évei különösen
fontos időszakot jelentenek. Ebben a szakaszban javasolt – a közoktatási törvény által biztosított lehetőséggel
élve – egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy tanévnél hosszabb időtartamot tervezni. Például az első
évfolyam tananyagának átadását két, az első két évfolyam tananyagának átadását három tanévre tervezni. 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 kell
törekednie. E szakaszban nagyobb hangsúly kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások következetes
kialakítása és megerősítése.
Az iskolák helyi tantervükben határozzák meg azokat a pedagógiai diagnosztikán és fejlesztési stratégián
alapuló konkrét gyógypedagógiai eljárásokat – szükség esetén terápiákat –, amelyek az iskoláskor kezdő
éveiben hatékonyan segítik a készségfejlesztést. Az iskolatípus módosításának esetenkénti szükségessége a
folyamatos gyógypedagógiai diagnosztizálás nyomán a tanítás-tanulás folyamatában állapítható meg
biztonsággal.
5-8. évfolyam
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.
Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelésében az irányelvben leírtakat kell
alkalmazni, figyelembe véve az intézmény pedagógiai programját, helyi tantervét. Amennyiben a tanuló
állapota megkívánja, úgy más szakembert (pl. terapeuta, logopédus, pszichológus, orvos, konduktor) is be
vonunk a fejlesztő munkába.
9-10. évfolyam
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók középfokú nevelési, oktatási szakasza a 9. és 10. évfolyamon kezdődik.
A cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe illesztése, alkalmazása,
a pályaorientáció, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása. A gyógypedagógiai nevelés egészét
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átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az értelmi fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes
társadalmi integrációja. A fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését segítő programok az iskola helyi
tantervének részeként működnek. A gyógypedagógus készíti el a fejlesztő programot, amely a tanuló
különleges gondozási igényére épül, és egyedi tulajdonságainak fokozatos kibontakozását szolgálja. A
fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók korrigálására,
kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, a
szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és a programokon, tréningeken keresztül
valósul meg. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos pedagógiai
diagnosztizálás. Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás eszközök tervezését,
megelőzheti a további – másodlagos – tünetek megjelenését. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység során a
fejlesztő programok készítésekor és elemzésekor elsődlegesen azt kell vizsgálni, hogy a gyógypedagógiai
nevelés, a terápiás eljárás és eszközrendszer miként tud vagy tudott hozzájárulni a pszichikai, a fiziológiai
funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a funkcionális képességek csökkenéséből, a funkciók
fejletlenségéből eredő zavarok kezeléséhez, a szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok
csökkentéséhez.
4.

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI ESZKÖZEI – ELJÁRÁSI

Az iskolába készülés, az iskolássá válás, az óvodás gyermeknek általában várt sorsdöntő esemény. Nagyon
súlyos hatásai vannak a későbbiekre, ha szeptember elsejét követő napok élményei szorongást, félelmet
váltanak ki. Meghatározóvá válik a gyermek iskolai viszonyulásához. Fontos eszköz a fokozatos átmenet az
óvoda és iskola között, mely megjelenik a tanterem kialakításában, a tanórák egyedi felosztásában, az életkori
sajátosságoknak megfelelő módszertan kialakításában, minden korosztály és minden témakör tekintetében a
nevelő munka sikerének érdekében, az induktív vagy deduktív didaktikai módszerek tudatos alkalmazásában,
konvergens, divergens gondolkodásmód kialakításában, koncentrációs, relaxációs képességek kialakításának
eljárásaival, a tantárgyi ismeretanyag elsajátításával, az új ismeretanyag több érzékszerven keresztül történő
befogadásával.
A felfedező „heurisztikus” tanulási helyzetek teremtése elengedhetetlen feltétele az önálló ismeretszerzés
képességének kialakításában. A terhelés, érdeklődésnek és képességének megfelelő szintje képes ösztönözni
a tanulókat. Együttműködésre építő tanítási technikák elméletének és gyakorlatának alkalmazása. Ilyen eszköz
a kíváncsiságból eredő tudásvágy kihasználása:


megfigyelés,



folyamatában ellenőrzött,



kísérlet,



irányított,



modellezés,



önirányított.



szerepjáték,



anyaggyűjtés,

Pedagógiai eszközök:



szervezés,



meggyőzés,



tervezés,



felvilágosítás,



illusztráció,



tudatosítás,



kommunikálás.



mintaállítás,



megelőzés,

Tevékenységek megszervezése:



különbségtételbeli megállapítás,



játékos,



minősítés nélkül,



„önkéntes” megbízás,



önbírálat,



sajátos kezdeményezésű,



interaktív vita az előnyök kiemelése,



relatív értékelésű,

A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás érdekében alkalmazott módszereink, az oktatásban alkalmazott
módszerek, minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép, bírálat, önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás,
tudatosítás; előadás, vita, beszámoló.
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Viselkedésre ható módszerek:


példaállítás,



elismerés,



dicséret,



bíztatás,



jutalmazás,



belső értékelés

Ösztönző pedagógiai módszerek, a helyeslés, bíztatás, megbízás, elismerés, ígéret, dicséret, gyakorlás,
követelés, ellenőrzés, értékelés, szóban vagy írásban, osztályozás, játékos módszerek. A pozitív magatartásra
ható módszereink a helyeslés, ösztönzés, bíztatás; elismerés, dicséret, jutalmazás, osztályozás.
Kényszerítő- gátló módszerekkel, a negatív viselkedés kialakulása ellen ható módszerekkel nem, vagy csak
nagyon indokolt esetben és korlátozottan élünk, nevelési alapelveinkkel ellentétesek a kényszerítő módszerek,
helyette a pozitív megerősítésben, a bizalmi légkör személyiségre ható erejében hiszünk, így az alábbi
eszközöket, csak tantestületi egyeztetést követően alkalmazzuk.

5.



követelés,



felszólítás,



felügyelet,



ellenőrzés,



figyelmeztetés,



intés,



tilalom,



elmarasztalás,

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK

Diákjainkat olyan személyiségekké kívánjuk nevelni, akik

életigenlők, bizakodók, tudnak örülni, képesek

feloldani a konfliktusokat, akiknek fontosak a magyar és az egyetemes kultúra értékei, akik szeretik
családjukat, iskolájukat, egyházukat, falujukat-városukat, hazájukat, értük cselekvésre és áldozathozatalra is
készek, akik tisztelik mások értékeit, szolidárisak a hátrányos helyzetűekkel, akik tevékeny, alkotó és
segítőkész emberként kívánják élni az életüket. Nevelési céljaink megvalósulása érdekében a valóságalapú és
ugyanakkor egészen személyes világkép és világnézet kialakulását tapintatosan segítjük. A közös imádság,
lelkigyakorlatok által a vallás közösségformáló erejét tudatosítjuk; az önnevelésben, a jellemformálásban
segítséget nyújtunk, fontosságát bemutatjuk; a helyes önismeretre építő hivatáskeresést támogatjuk; a
tudatosan vállalt életvitel: munka, pihenés, ünneplés harmóniájának fontosságát hangsúlyozzuk; az emberi
kapcsolatteremtések motiválását, a másokért való felelősséget tudatosítjuk. Arra törekszünk, hogy valamennyi
tanulónk a közösségben reális önismeretre építve keresse helyét. Tanuljon meg engedelmeskedni,
alkalmazkodni, ha vezetésre termett, azt szolgálatnak tekintse, kerülje el a karrierizmus kísértéseit. Tapasztalja
meg és tudatosítsa, hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe van személyisége formálódásában.
Igazodjék el az emberi kapcsolatok, közösségek világában, érezze, minél szűkebb egy közösség, annál
nagyobb a felelősség, ugyanakkor maradjon nyitott a nagyobb közösségek irányában is (pl. osztály, iskola).
Figyelmet fordítunk arra, hogy diákjaink a sérült emberekkel megfelelően viselkedjenek. Ez hitünknek is egyik
fontos alapelve, tehát a kérdés mindennapi beszélgetéseinkben jelen van.
Alkalmassá kívánjuk tenni őket – ha adottságaik és szorgalmuk lehetővé teszi – a középszintű illetve emelt
szintű érettségi vizsga letételére

és középfokú végzettséghez kötött szakképzés, illetve élethivatás

megkezdéséhez. Nevelésünk egyik célja, hogy a fiatalok rátalálhassanak élethivatásukra, további szolgálati és
munkaterületükre. Kiemelt feladatunknak tekintjük az arra alkalmas és önként vállalkozó fiatalok felkészítését
teológiai tanulmányokra, lelkészi hivatásra. Meg kell ismertetnünk tanulóinkat a

Biblia igazságaival, az

egyháztörténet máig érvényes tanításaival, erkölcstani példákkal, hogy helyes értékrendet kialakítva helyes
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világképük és világnézetük legyen. A hiteles Krisztuskövetés példáját kell a tanulóink elé állítanunk. Fontos
az Isten- és emberszeretet kialakítása: az Istenhez és embertársakhoz való kapcsolatok harmonikussá tétele,
figyelembe véve a Tízparancsolat tanításait; az emberi hivatás elkötelezett vállalása a családban, az egyházban
és a hazában.
Az erkölcsi nevelés legfontosabb eleme a példaadás, legfontosabb feladata az önismeret, az öntudatos és
felelősségteljes magatartás, a helyzetelemzésre és döntésre való képesség kialakítása a Tízparancsolat
szellemében. A példaadás segítségével nevelhetjük diákjainkat arra, hogy életük ne öncélú élet legyen, hanem
vegyék figyelembe, hogy „Egyedül Istené a dicsőség!” (Soli Deo Gloria) és az „Imádkozz és dolgozz!” (Ora et
labora) ősrégi elvére építsék életüket. Az ima és munka egyaránt fontos a kiegyensúlyozott keresztyén
értékrend megvalósításához. Fel kell készítenünk tanítványainkat a családi életre, a felelősségteljes döntés
képességére, amely a párválasztáshoz, a házassághoz, a szülői feladat vállalásához szükséges.
A nevelés a nevelő és a növendék személyes kapcsolata, amelynek során a tanuló személyisége fejlődik,
teljesebbé válik. A nevelő magatartása, erkölcsisége minta a gyermek előtt. Tudatos jellemformálás, amely
során egy belső igény kialakítása a növendékekben arra, hogy önmagukkal szemben igényes, környezetükkel
szemben megértő, de annak negatív hatásait nem befogadó emberek legyenek. Az iskola, a család és a
gyülekezet felelőssége közös a nevelésben. Az osztályfőnöknek fel kell ismernie a családi nevelés
hiányosságaiból eredő hátrányokat, segítenie kell azok csökkentését. Nevelési céljaink eléréséhez
együttműködik a szülői házzal és a gyülekezettel. A helyes identitástudat-kialakítása (magyar keresztyén
vagyok), hazaszeretetre nevelés

mellett a környező népekkel való megértő együttműködésre (kiemelve a

környező országokban élő magyarok helyzetét) hangsúlyt fektetünk. Alapvető céljaink egyike, hogy
tudatosuljon tanítványainkban, Isten ebben az országban, ebben a népben jelölte ki helyüket, ezért
kötelességük tudásukat a haza, a magyar nép érdekében felhasználni úgy, hogy közben más nemzetek értékeit
is tiszteletben tartják és becsülik. Mind az állami, mind az egyházi ünnepeket (Reformáció Napja, Karácsony,
Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd) megtartjuk, azokhoz kötődően iskolai ünnepélyt és egyéb rendezvényt
szervezünk.
"Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben,
hitben, tisztaságban."(Pál I. levele Timóteushoz 4 : 12)
A tanulóink esélyegyenlősége egyéni bánásmóddal segíthető elő. Figyelembe kell venni az eltérő képességű,
tapasztalatú, érdeklődésű, vallású, egészségű, családi és társadalmi hátterű gyermekek sokféleségét, így
nevelni lehet őket a különbözőségek elfogadására és megértésére is. A tanulási kudarcnak kitett tanulók
felzárkóztatását segíti a kooperatív tanulásszervezés és a differenciált rétegmunka alkalmazása a tanórák
megfelelő arányában. Iskolánkban szigorúan tilos nevelni-oktatni olyan elvek szerint, illetve olyan
módszerekkel, amelyek az említett értékeket, a jogrendet vagy a közerkölcsöt sértik, illetőleg mások joga,
szabadsága, meggyőződése, emberi méltósága ellen irányulnak.
A

társadalmi életre fel kell készítenünk tanulóinkat. A tanuló az iskolában éli meg először a társadalom

függőségi és hatalmi viszonyait, saját jogait és lehetőségeit sorsa formálásában. Ezt figyelembe véve kell
közvetíteni a vele szemben támasztott követelményeket, amelyekkel elősegítjük az együttműködést, jogainak,
érdekeinek érvényesülését. Személyiségének fejlődésére nagy hatással van társainak, tanárainak értékrendje,
az uralkodó magatartás, hangnem. Tanítványainkat önálló gondolkodásra és véleményalkotásra, jó
tájékozódásra kell nevelnünk, hogy az igazságot a hamisságtól, az értéket az értéktelentől, a látszatot a
valóságtól meg tudják különböztetni. Értékek közvetítésével kívánunk nevelni az élet tiszteletére, a természet
szeretetére, az emberi munka, a kultúra megbecsülésére, az egészséges életvitel, valamint a rendszeres
testedzés igényére és az ehhez szükséges önfegyelemre, az igazság feltétlen tiszteletére és igényére, a
természetben és az emberi alkotásokban megjelenő szépség értékelésére, műveltségre, intelligenciára,
kreativitásra, testi-lelki harmóniára.
Az egészséges életmódra nevelés fontos feladatunk.

Az egészség érték, amelyet az egyénnek és a

közösségnek egyaránt óvnia, ápolnia kell. A környezeti nevelésünk célja, hogy megtanítsuk az ifjúságot a
természetes és az épített környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre, környezetbarát életvitelre. Az
esztétikai nevelés alapfeladata az esztétikai érzékenység, nyitottság, a szépség iránti fogékonyság kialakítása.
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Az elérhető információ és az interaktív média felelősségteljes használata érdekében törekszünk megfontolt
attitűdök kialakítására.
Összefoglalva: A keresztyénnevelés Krisztusközpontú. Teljes embert formálunk, a test és a lélek együttes
munkálása a cél. Az értékrend alapja a Biblia. Az egyénnek az egyénnel, illetve a közösséggel való kapcsolatát
formáljuk, amelynek mintája az Isten-ember kapcsolat. A nevelés alapja a személyes példamutatás. A cél- és
feladatrendszert a NAT-ban ismertetett kulcskompetenciák fejlesztésének céljával és a helyi sajátos célokkal
összehangoltuk.
5.1.

A személyiségfejlesztés kiindulópontjai

A személyiség az ember viszonylag állandó pszichikus sajátosságainak összerendezett egysége. Intézményünk
ennek az egységnek a komponenseit állítja az oktatás, nevelés középpontjába. Vízi E. Szilveszter, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke e komponensek kognitív fejlesztésében látja szellemi tőkénk megerősödését,
Európai Unióhoz való csatlakozásunk kitörési lehetőségét. A személyiség fejlesztésének fontosságában tehát
megegyeznek a vélemények, de a gyakorló pedagógusnak a fejlesztés módjára egyik sem nyújt kapaszkodót.
Véleményünk és több évtizedes pedagógiai tapasztalataink azt igazolják, hogy a képességek, készségek
fejlesztésének kulcsa korántsem a tananyagban, sokkal inkább pedagógiai szemléletünk megváltoztatásában,
illetve alkalmazott metodikáink korszerűsítésében keresendő. Alapozó oktatásunkban ugyanis olyan
képességfejlesztő programokat alkalmaznunk, amelyekben az önművelés, a társadalmasodás és az
önmegvalósítás képessége egyaránt jól fejleszthető. Ilyen program azonban jelenleg még kevés van. Iskolai
oktatásunkban a képességfejlesztéshez olyan stratégiát és olyan módszereket igyekszünk kialakítani,
amelyekben mindent a képességek fejlesztése alá rendeltünk, s amelyek a fejlesztést célirányosan
befolyásolják. A képességek fejlesztése csak akkor hatékony, ha az ott létrejött tanulói tevékenységekben
valamennyi tanuló érdekelt. A személyiség nevelése az egyéniség (individuum) erkölcsi magaslatra emelésének
folyamatát jelenti. Ezt a célt szolgálja az iskola egész nevelő és oktató munkája. A személyiségfejlesztés
szempontjából döntő elv: minden diák minél több tehetségét, képességét, készségét fel kell deríteni, és minél
több területen biztosítani kell a fejlődés feltételeit, védekezve az egyoldalúság ellen. A fejlesztés szintjeit a
diákok képességeihez mérten kell kialakítani, az a cél, hogy ki-ki a saját képességeinek maximumát közelítse.
Mindezek által elősegíthetjük a társadalmi mobilizációt, a tudástranszfert, amely a személyiségfejlesztés egyik
legfontosabb feladata.
A személyiség fejlődésének döntő tényezője a tanár és a diák viszonya: ennek optimális alakulásához
elengedhetetlen a személyi és szervezési feltételek biztosítása, ez elsősorban az iskolavezetés feladata. A
pedagógus személyiségével minden pillanatban modell, mely a nevelési helyzeteket erősen befolyásolja.
Született pedagógus elméleti megalapozottság nélkül is rendelkezik azokkal a képességekkel, melyek
elengedhetetlenül szükségesek az állandó készenlét biztosítására. A tanult elméleti szakembernek több idő
kell ugyanezen cél eléréséhez, ugyanakkor a tartósan elutasított pedagógusnak nem lehet fejlesztő, nevelő
hatása. A nevelő személyiségének fontos eleme a hitelesség, az elfogadás, az empátia. A személyiségfejlesztés
tanári irányítással elsősorban a kötelező közismereti órákon és a szakmai foglalkozásokon valósul meg, de a
tanórákon

kívüli

lehetőségeket

is

ki

kell

használni

e

cél

érdekében.

Az

iskola

által

követett

személyiségfejlesztési célokat, feladatokat és eljárásokat, a közvetített értékeket az alábbiak szerint
fogalmazzuk meg:
5.1.1. Pedagógiai programunk személyiségfejlesztési stratégiája
A fentiek alapján a tanítás elsődleges célja a gyermek sikerélményének, érdekeltségének biztosítása. Itt kell
megjegyeznünk, hogy személyiségfejlesztési programunk kétszer hat, plusz egy évfolyamra osztott (2x6+1).
Ez azt jelenti, hogy az elsős osztályfőnök a személyiségfejlesztési feladatokat hat éven át koordinálja, végzi,
majd a 7. évfolyamtól veszi át az új osztályfőnök ezt a szerepkört, aki az érettségit követő szakképzési évfolyam
befejezéséig folyamatot tud biztosítani nevelési programunknak. Mivel az osztályfőnök szerepköre
meghatározó, az osztályban tanító szaktanárok személyiségfejlesztési irányainak meghatározásában,
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ugyanakkor ez egy közös testület feladat, így ennek megfelelően ki kellett alakítanunk a tanóráink
megszervezésénél az alábbi szempontokat:








a gyermek (egyéni vagy csoportos) önálló munkáltatását,
szó- vagy írásbeli feladatok nyomán a rugalmas gondolkodásra nevelést,
az ismeretszerzés heurisztikus módjának gyakorlását (felfedező ismeretszerzés),
a megismerést, felfedezést követő alkalmazó ismeretszerzést,
a készségszint eléréséhez rutinjellegű feladatok sokaságának beiktatását,
a gyermek alkotókedvének mozgósítását.

5.1.2. A program módszerei, megválasztásuk alapelvei
A program módszereinek alapelvei a pedagógiai gazdaságosság szellemében születtek. Célunk az volt, hogy
az oktatás folyamatában az eddiginél kevesebb idő és energia ráfordítással minőségileg jobb eredményt érjünk
el. Így módszereink megválasztásában az alábbiakat érvényesítettük:



Az

integráció

jegyében az anyanyelvi

tevékenységek

köreit (olvasás,

írás,

beszédművelés,

szövegalkotás, nyelvtani, helyesírási ismeretek) összevontuk, egységbe szerveztük.



Az automatizmusok (készségek) kialakulása érdekében minden évfolyamon számos, rutinjellegű
feladatot végeztetünk.



Mivel a megnyújtott ismeretszerzési folyamatban mind a jobb, mind a gyengébb képességűek
diszkrimináció nélkül fejleszthetők együtt, megvalósíthatóvá vált az un. rejtett differenciálás.

5.1.2.1. Személyiségformáló funkciók


meggyőzés: tudatosítás /előadás, magyarázat, beszélgetés, önálló elemző munka/



közösségfejlesztés és önfejlesztés módszere: önálló feladatok megszervezése, a művészeti
tevékenységen keresztül érvényesülő személyiség formálás



beidegzés közvetlen módszere: gyakoroltatás, segítségadás, ellenőrzés, ösztönzés



példakép formálásának módszere: magatartási – tevékenységi modellek közvetítésének direkt
módszerei /elbeszélés, személyes példaadás)

5.1.3. A kölcsönhatásban érvényesülő cselekvő ismeretszerzés
Az

interaktivitásban

folyó

ismeretszerzés

a

tanító,

tanár

és

a

tanulócsoport

állandó,

kölcsönös

tevékenységében nyilvánul meg. Az érdekeltség feltétele az egyének döntéseinek, munkáinak, véleményeinek
szabad megvitatása, amely az egész tanulócsoport együttműködésével történik. Együttes megvalósulásuk
feltétele az osztálykeretben történő egyéni fejlesztés, amely mind a tanuló, mind a pedagógus szemszögéből
nézve a leggazdaságosabb eljárás az ismeretszerzés folyamatában. Ez a fejlesztési mód egyszerű,
korosztálytól, tagozattól, tantárgytól függetlenül minden pedagógus által könnyen megtanulható. Alapfeltétele,
hogy a tanuló figyelmének fókuszába – az általánosan alkalmazott frontális munkától eltérően – a vezető
szerepet betöltő pedagógus helyett az elvégzendő feladat kerüljön. A feladatmegoldó tevékenység fázisaiban
négy egymást követő mozzanat érvényesül. Ezek:



a feladattal történő szembesülés, (szó vagy írásbeli formában)
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5.2.

a feladat önálló elvégzése, (egyének, kiscsoportok)
az elvégzett munkák, önálló vélemények, döntések visszajelzése, megvitatása,
közös értékelés, vita, korrekció, önértékelés, javítás.
Személyiség fejlesztési célok

5.2.1.

Kognitív kompetencia fejlesztése

Az értelem kiművelése a maga spontaneitásával együtt tudományos ismereteken alapuló tudatos fejlesztés, a
lexikális ismeret és praktikus ismeret helyes arányának megtalálása
5.2.1.1. Memóriafejlesztési technikák
Új dolgok tanulása során ne a hibáinkból tanuljunk! Ha memória probléma van, akkor a hibátlanságra és annak
ismétlésére koncentráljunk (ne a hibákra!) pl. ne kérdésekkel tanítsunk. Fontos a gyakori ismétlés, a vizuális
ábrázolás mindenekfelett, a kettő kombinációja a leghatékonyabb. Az új dolgok tanulása a kettős kódolással
történjen, vagyis két csatornán keresztül ugyanazt megtanulni hatékonyabb. A memória olyan, mint egy
„mentális izom”. Csak gyakorolni kell, és akkor megnő! Az emlékezet forrása a képzelet, a memória az emberi
léttől elválaszthatatlan. Az emlékezet multimodális (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés).Implicit/explicit,
rövidtávú/ hosszútávú emlékezet.
Az új információ megtanulása lépésről lépésre történjen, a megtanulandó információ legyen realisztikus és a
mindennapi élethez legyen köze (konkréttól absztrakt felé).
Idegen szavak tanulásánál az asszociáció jelentőségét ne mellőzzük. Vegyük figyelembe az egyéni
különbségeket, preferenciákat, nem mindenkinek jó ugyanaz a stratégia.
A generalizáció jelenségét emeljük ki: ha valamit megtanul a gyermek nem biztos, hogy azt a tanterem falain
kívül is tudja használni, erre specifikusan meg kell tanítani, melyre a fő szabály, hogy 80/20 arányban (idő /
tananyag) tervezzük az új tananyagot.
Az emlékezést segítő technikák:

Mi ronthatja a memóriát?

•

Mobil

•

Szorongás

•

Emlékeztetők (post-it)

•

Depresszió

•

Telefon-fotó

•

Motiváció hiánya, a tudatosság alacsony

•

Számítógép (e-mail, stb.)

szintje
•

Életstílus (alvási problémák, drog, alkohol
stb.

Mesterséges memóriajavító technikák
•

Szólista tanulásnál: próbálj egy történetet kreálni a megtanulandó szavakból

•

Kézírás ösztönzi a gondolkodást (hatékonyabb, mint a gépírás)

•

Jegyzetfüzet – mindig legyen kéznél, hogy ötleteinket bármikor lejegyezhessük

•

Olvasás

•

Kritikus gondolkodás (elemző képességet, szelektív tanulást segíti)

•

Memóriajátékok

•

Sok beszélgetés (kivel mi történt aznap)

•

Az ismétlés-gyakorlás
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•

Vizualizálás, információk képszerű ábrázolása.

•

Páros asszociációs tanulás-kulcsszavak: Ritmus alapú (egy, megérett a meggy) Helyzet alapú (Egy nagy
paradicsom ül a karosszékben, egy óriás kolbász fürdik a kádban)

•

Motoros kódolás (mutassa is meg, amit meg kell tanulnia)

•

Gondolattérkép

•

Szimbólumok használata

•

Tananyag alkalmazása mindennapi életben pl. törtek alkalmazása főzésnél

•

Verbális stratégiák

•

PQRST
o

Preview-állapítsd meg a szöveg fő vonalát

o

Question-gondolj egy fő kérdésre az anyaggal kapcsolatban

o

Read-olvasd el alaposan

o

State-ismételd meg amit olvastál

o

Test-ellenőrizd le, hogy jól értetted-e
•

Keresd meg a szó pontos jelentését!

Szóbeli és hallási technikák

•

Szómankó használata

•

Gondolatok „ingerlése”- rím, ritmizálás

•

Ismétlés

•

Ötletbörze

•

24 órán belül 4-5 ismétlés hatékony

•

Nevetés (ellazítja testet, laza test fogékonyabb a

•

Ismétlés a megerősítés időszaka

jó gondolatokra)

•

Multimodális tanulás (gesztusok is)

•

Szerepjáték (pl. történelem tanulásnál)

•

Hangos felmondás magunknak, másoknak

•

Tananyag kiegészítése személyes történetekkel,

•

Kikérdezés

analógiákkal

•

Magnóra felmondás és visszahallgatás

•

Képzeljük el egy szó jelentését

•

Címszavak készítése és kiselőadás

•

Alkossunk

•

Kérdések az anyaggal kapcsolatban

fogalmakkal

•

Jegyzet, vázlat, ábrák (falra is)

Helytársító módszer (kijelölünk a szobában 10

•

Vizuálisan képzeljük el az anyag tartalmát-

•

•

pontot,

történetet

ahhoz

a

adott

kapcsoljuk

a

szavakkal,

szavakat a mentális képek segítségével)
•

szemléletes képzetek

megtanulandó
•

jobban rögzül!

Az információ csoportosítása

•

Kategorizálás, gondolattérkép

•

Asszociációk jelentősége:mire emlékeztet az
ismeretlen szó?Definiáld ezt az asszociált szót!

Ha másvalakinek továbbadjuk tudásunkat

•

Bármilyen információra jobban emlékezünk, ha
szavakba öntjük a tudásunkat!

•

Emlékezéshez elengedhetetlen, hogy valóban
meg akarjuk jegyezni az adott információt

Információ befogadását fokozza:
•

Agyműködés frissítése (szénhidrát)

•

Összefoglaló a tanárhoz

•

Összefoglaló jegyzet készítése

•

Óra után a hallottak megbeszélése

•

Sokirányú érdeklődés, nyitottság

•

Egyszerre csak egy dologra koncentráljunk

•

Memóriafejlesztés a gyakorlatban

A felejtés
•

A felejtés szükséges, a normális memória az egy nap alatt felfogott információk 90-95%-át kitörli

•

Felejtés≠rossz raktározás (pl. interferencia miatt)
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5.2.1.2. Figyelem fejlesztési technikák
A minket érő információáradat feldolgozása lehetetlen. Agyunk az információkat a figyelem segítségével
strukturálja. A lényeges jelek elkülönítése a lényegtelenektől bizonyos hibaszázalékkal történik. Ennek mértéke
többek között belső állapotainktól (motiváció, fáradtság) függ. A figyelem működése egy fókuszálható
reflektorhoz hasonlít. Fókuszált figyelem esetén a fókuszt szűkebbre vonjuk, ekkor a fókuszba eső tárgyakra
erős fény esik, a periféria pedig homályban marad. Dekoncentrált, ellazult állapotban több tárgy kerül
megvilágításba, de kisebb intenzitással.
A figyelem két jellemzője:


vigilitás (a figyelem ébersége): milyen valószínűséggel jutnak el az ingerek a tudatig



tenacitás (a figyelem feszültsége): milyen intenzitással és milyen tartósan ragadja meg a tárgyat

Figyelemi problémák:


Aktuális állapot: fáradtság, betegség  Pihenés, betegség kezelése



Érdeklődés hiánya  Motiváció!



Ábrándozás  Tanulástechnika!



Negatív életesemények



Depresszió



Szorongás



Figyelemzavar (ADHD)  Tanulástechnika!

 Terápia

Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar. Gyermekkori kezdet, a tünetek 7 éves kor előtt jelentkeznek. Gyakori
probléma, 1-5% prevalencia, 3 altípus van:


Figyelmetlen



Hiperaktív/impulzív



Kombinált forma

Különböző körülmények között mutatkozik meg. Jelentős komorbiditás: tanulási és magatartás zavar, tic,
Tourette-szindróma. Fontos az adekvát kezelés!

Hiperaktivitás-impulzivitás

valószínűsíthető,



Ülés közben babrál, fészkelődik



Elhagyja

helyét

az

a

választ,

mielőtt

a

kérdés

befejeződött volna

ha

tüneteiből minimum 6 jelentkezik:

Kimondja



Nehézsége van a várakozással



Félbeszakít másokat (pl. beszélgetést vagy
játékot)

osztályban

vagy

más

helyzetekben, amikor elvárják tőle, hogy ülve



Ábrándozás



Passzivitás – kitartó üldögélés az asztal mellett

maradjon


Rohangál,

ugrál

vagy

mászik

olyan

tünetekből jelentkezik:

helyzetekben, amikor az nem helyénvaló


Nehézségei

vannak

játéktevékenységben

az
vagy

önálló
az

Figyelemzavar valószínűsíthető, ha minimum 6 az alábbi

nyugodt

abban

való



részvételben

Nem figyel megfelelően a részletekre vagy
gondatlan hibákat vét az iskolai és egyéb
munkában vagy más tevékenységben



"Izeg-mozog„, vagy úgy cselekszik, mint akit



felhúztak


Túlzottan sokat beszél



Impulzivitás

Nehézséget jelent a figyelem megtartása a
feladat- vagy játéktevékenységen belül



Úgy tűnik, nem figyel, amikor beszélnek hozzá
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Nem követi az instrukciókat, vagy nem fejezi be



Csak a szemünk halad a szövegen

az iskolai és egyéb munkákat (nem oppozíciós
viselkedés miatt!)


A passzivitás ellenszere az aktivitás!

Nehézsége van a feladatok és a tevékenységek
megszervezésében



Elkerüli, nem szereti vagy ellenáll az olyan
feladatoknak,

amelyek

tartós

mentális

erőfeszítést igényelnek


Elveszti a feladatokhoz vagy tevékenységhez



órán? Mit tudok a témáról?


Érdeklődés felkeltése



Kérdéseket
kapcsolatban

szükséges dolgokat


Külső ingerek könnyen elvonják a figyelmét



A napi tevékenységben feledékeny

A figyelmetlenség melegágya

Meglévő tudás mozgósítása  Miről volt szó az

megfogalmazása
Mire

keresek

a

tárggyal

választ

az

olvasmányban? Mit tudhatok meg?


Kérdezés olvasás közben is.



Címek, alcímek kérdésekké alakítása.



Szavak jelentésének tisztázása.



Megfigyelni egy-egy gondolat lezárása után:
most merre tovább?



Könyvtől, tanártól várjuk, hogy valami érdekeset



mondjon  nem állítjuk be magunkat az
ismeretszerzésre


Regresszió: ábrándozás


Olvasás közben újra és újra visszatérünk a már
elolvasott szövegre

összegzése,

saját

szavakkal való megfogalmazása.


Szellemi kapacitás nincs lekötve  gondolataink
elkalandoznak

Hallottak/olvasottak
Új

információk

összekapcsolása

meglévő

ismeretekkel.


Összefüggések megkeresése.



Egy-egy szakasz után rövid felidézés.



Kérdések megfogalmazása.



Szükség esetén rövid visszalapozás.



Aktív szövegfeldolgozás, jelölések alkalmazása.



Aláhúzás, gondolattérkép

Magatartási problémák: Figyelem elkalandozása  magatartási problémákban is megjelenhetnek. Elkezd
rakodni, forgolódni, megjegyzéseket tenni, vagy piszkálja a szomszédját. Fontos ennek a tudatosítása a
gyermekben! Akkor kezdtél rosszalkodni, amikor elkalandozott a figyelmed?
Fejlesztési cél:


A megfigyelt elemek számának bővítése



A figyelem időbeli fenntarthatóságának növelése



A figyelemkoncentráció zavaró körülmények ellenére is fenn tudjon maradni

Koncentrációs gyakorlatok


Figyelem összpontosításának képessége gyakorlással is fejleszthető



Motiváció



Érdeklődés



Jutalom

Gyakorlatok


Heti többszöri gyakorlás (időmérés)  figyelem irányítása könnyebbé válik



A figyelem irányítása érdeklődés nélkül nehéz ezért fontos a motiváció.



Érdeklődés felkeltése önmagunk számára.



Vizsgáljuk meg ugyanazt a dolgot több szempontból.



Búvárként tanuljunk!



Internet

Javaslatok a koncentráció fejlesztésére otthonra:


Ne oszd meg a figyelmedet! Egyszerre csak egy
dologra tudunk igazából figyelni
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Élvezettel merülj bele a tanulásba! Ha a valódi



érdeklődés és kíváncsiság vezet, figyelmed nem

Ha felismersz iskolai és otthoni munkádban
jellegzetes hibákat, próbáld azokat tudatosan

kalandozik el más területekre!

elkerülni a következő két hónapban!



Tanulás közben ne egyél, evés közben ne olvass!



A koncentráció fejlesztése az iskolában



A kétféle tevékenység egymás ellen hat: vagy az



Figyelj oda az ülésmódodra. Húzd magad alá a

ételt élvezed, vagy a tanulásra figyelsz! Ha éhes

széked

vagy,

nekiérjen az asztalnak

inkább

tarts

szünetet,

és

nyugodt

körülmények között étkezz.




Ha nehezedre esik elkezdeni a tanulást, csinálj
meg



Kidolgozhatsz magadnak feladatokat figyelmed
Nézz

meg

alaposan

Ez a feszes testtartás segít abban, hogy

Amennyiben van rá lehetőség, ülj egyedül! Ha ez

Megmagyarázhatod azzal, hogy neked nehéz
figyelni, és szeretnél otthon kevesebbet tanulni

minden



A koncentráció fejlesztése az iskolában

tárgyat, személyt, mintha most látnád először



Lehetőleg

őket. Törekedj a látottak és hallottak minél

ne

ülj

az

ablak

mellé!

Ha

ez

elkerülhetetlen, székedet fordítsd kissé befelé,

pontosabb visszaadására.


szinte

ne zavarjon.


fejlesztésére.

mellkasod

nem megoldható, kérd meg a padtársadat, hogy

türelemmel; ha végleg nem boldogulsz, kérj


a

forgolódni, mozogni.


Ha valamit nem értesz, rugaszkodj neki újból
segítséget!

hogy

kontrolláld a viselkedésed. Így kevésbé fogsz

bemelegítésként néhány koncentrációs

gyakorlatot! ez átlendíthet a kezdet nehézségein

annyira,

hogy ne vonzzanak a külvilág eseményei!

Otthoni munkádat is elemezd, mintha kívülről



Az ellenőrződ hátuljára készíthetsz egy feliratot,

látnád magadat!

melyen ez áll: FIGYELEM! Tedd magad elé, hogy



Mennyire célirányos a tanulásod?

jól lásd!



Mennyi

közben

a

fölösleges

időtöltés,



ábrándozás, regressziós olvasás?

Próbáld meg azt tenni, amit a tanár kér tőletek!
Próbálj mindig az arcára és a mondataira



Mennyi ideig tudsz koncentráltan dolgozni?



Készíts időmérleget: írd fel, hogy mivel, mennyi



A koncentráció fejlesztése az iskolában

ideig foglalkozol!



Ha érzed, hogy lankad a figyelmed, nyomkodd



koncentrálni (ne a ruhájára)!

Fűzz hozzá megjegyzést: elégedett vagy-e
koncentrációs

teljesítményeddel?

meg egy kicsit a tarkódat, írj le néhány kört a

Tudtál-e

folyamatosan dolgozni?

fejeddel, s próbálj meg tovább figyelni.


Ha

elvesztetted

a

fonalat,

szólhatsz

a

tanárodnak, hogy lemaradtál, vagy óra után
kérdezd meg egy osztálytársadat.

A koncentráció fejlesztése az iskolában:


A szünetben pihenj, kapcsolódj ki!



Játékos formában az órán feldolgozni, Activity,

ráhangolódsz a leckére, és rövidebb idő alatt

Szerepjáték

készülsz el. A nap nagy részét az iskolában





Tanulás előtt tedd rendbe az íróasztalodat! Ne
hagyj elöl semmi olyan tárgyat, amely tanulás

Vedd észre mi tereli el a figyelmedet a tárgyról,
Helyezkedj el kényelmesen a széken. Kezeid

Csukd be a szemed. Csak testedre figyelj.
Engedd,

felesleges babrálásról.

lábaid, egész tested elnehezedjen. Kellemesen

A kezedben ne legyen a magyarázat alatt semmi!

érzed magad, nyugodtan pihensz.


hogy

izmaid

ellazuljanak,

karjaid,

Képzeld el magad, ahogy íróasztalod mellett
ülsz és tanulsz. Nyugodt vagy, érdeklődéssel

Figyeld meg magad, hogyan viselkedsz a tanítási
órákon!



könnyebben

azok teljes súlyát.


vele!



otthon

maradjon elöl. Így tudod leszoktatni magad a

Csak akkor vedd fel az íróeszközt, ha írni kell


órán,

tenyérrel fölfelé helyezd combodra, hogy érezd

A tolltartódban se tarts semmi feleslegeset! Órán
zárd be, csak a szükséges ceruza, toll, radír



az

és gondold meg mit tehetnél ez ellen!


is legyen rendezetten elhelyezve.


figyelsz

töltöd, ne pazarold el az időt!


közben elvonhatja a figyelmedet, más irányba
terelheti a gondolkodásodat! Ami elöl marad, az

Ha

fordulsz a tananyag felé.


A tanulás teljesen leköti a figyelmedet. Jó ez az

Mennyire használod ki a tanulás lehetőségét az

aktív

iskolában?

belemerüléssel dolgozol, lendületesen haladsz

A jó időgazdálkodás alapja, hogy amit az
iskolában

megértesz

és

megjegyzel,

otthon keveset kell foglalkoznod.

azzal

állapot,

jó

ez

a

munka.

Teljes

előre.


Céltudatosan,

kíváncsisággal,

jókedvűen

dolgozol. Így lesz időd a tanuláson kívül másra
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is. Az elvégzett munka pedig elégedettséggel

a levegőt, és kilégzés közben nyisd ki a

tölt el.

szemedet, nyújtózkodj egy nagyot, és fogj



Figyelj most légzésedre.

hozzá a tanuláshoz.”



Most fújd ki lassan a levegőt, majd vegyél egy
mély lélegzetet. Most pedig fújd ki lassan megint

5.2.2. Szociális kompetencia fejlesztése
A segítő, beilleszkedő életmódra nevelés az iskola közösségi modelljének részeként a harmonikus személyiség
meghatározójává válik. Különböző szociokulturális háttér kialakulásával, az iskolai nevelési program, felelős
megvalósítása kiegyensúlyozza a társadalmi szerepköröket:
 Viselkedésben,
 Kommunikációban,
 Elfogadásban,
 Együttműködés és segítségnyújtás hatásmechanizmusainak felismerése.
A kompetencia fejlesztését akadályozza



Rosszkedv, szorongás, kétségbeesés

teljesítményszorongás, melynek jelei:



Elkalandozás, kedvezőtlen feladat megoldási

 Tenyérizzadás
 Elpirulás

stratégiák


 Hasgörcs
 Tördelő kéz

megbetegszenek stb.)


 Körömrágás
 Gyakori vizelési inger
 Nagy sóhajok
 Leblokkolás

(izgatottság,elsülés)
tudatosítása:


Most belefogok, s elégedetten fogom élvezni,
hogy megcsináltam a feladatot



 Maximalista attitűd
 Szorongó alaptermészet

Dolgozattól, felelettől való félelem

Belső párbeszéd megváltoztatása, saját belső párbeszéd

Teljesítményszorongás okai
 Kudarctól való félelem

Kitérés, elkerülés (tudásukat nem ellenőrzik,

Nincs kedvem tanulni de lépésről lépésre meg
fogom érteni a matekot



Nincs tehetségem a matekhoz, mégis megértem

 Megszégyenüléstől való félelem

Negatív belső Pozitív alternatíva verbalizáció Belső képek

 Korábbi negatív tapasztalatok

megváltoztatása.

 Részképességzavar miatt elszenvedett

Negatív stílus

kudarcélmények



Tekintet: földre



Testtartás: görnyedt



Arckifejezés: szomorú v. mogorva

 Negatív hatás a reakciókra és emlékezetre



Hangszín: szomorú, mogorva v. nyafogós

 Gátolja az agyi tevékenységet.



Beszéd: halk, döcögös, nehezen érthető

 Tudásból keveset tud megmutatni



Beszéd tartalma: negatív (magáról, másokról,

 Otthoni magas teljesítményelvárások
Teljesítményszorongáskövetkezményei

 Teljesítményromlás (rosszabb felelet, dolgozat)
 Iskolából kimaradás

tevékenységről, jövőről)
Pozitív stílus

 Leblokkolás feleletnél



Tekintet: szemkontaktus

 Kimerültség érzés



Testtartás: egyenes

 Csalódottság



Arckifejezés: vidám, mosolygós



Hangszín: vidám, magabiztos

Negatív belső dialógus („soha nem leszek képes



Beszéd: jó hangerő, folyamatos, érthető

rá”)



Beszéd tartalma: pozitív (magáról, másokról,

Kudarctól szorongók jellemzői



Kedvezőtlen belső képek (hogyan fogok beégni)



Irreális célkitűzések

5.2.3.

tevékenységről, jövőről

Személyes kompetenciák fejlesztése

34

„A tanár segítsen, de se túl sokat, se túl keveset,hanem annyit, hogy a munkának ésszerű hányada jusson a
diákra. Ha a diák nem sokra megy egyedül, akkor is hagyja meg neki a tanár az önálló munkának legalább az
illúzióját. Tapintatosan segítsen, ne tukmálja rá a segítséget a diákra. Képzeljük magunkat a diák helyébe, éljük
bele magunkat gondolkodásmódjába, próbáljuk megérteni, mi megy végbe a diák fejében, és mindig
igyekezzünk olyan kérdést feltenni, olyan lépést javasolni, amely a diáknak magának is eszébe juthatott volna:”
Pólya György: A gondolkodás iskolája
Fejlesztési cél a társadalomhoz alkalmazkodó, de a személyiségjegyit megtartó, nyitott, befogadó személyiség
fejlesztése, melynek fontos eleme az önismereti képességek állandó javítása, a készségek ismereteinek
tükrében. Megfelelő önbizalom kialakításával a problémamegoldó személység a célkitűzéseinek megvalósítása
érdekében képes a realitás felismerésére. Mindehhez társul az egészséges kritikai szemlélet alkalmazása az
egyéni látásmód kialakulásával. Fejlesztési terület a problémaérzékenység fejlesztése: feltárás, megközelítés,
megoldás több oldalról, megvalósítási lehetőségek.
A problémamegoldás fázisai:


Mit keresünk? (mi az ismeretlen? mit akarunk meghatározni/elérni?)



Megoldáshoz visszaemlékezni egy már ismert, de hasonló feladatra, ahol ugyanez/hasonló az
ismeretlen. Utánzás és gyakorlás.

Cél: gondolatsor elindítása
•

Kétféle feladattípus: meghatározó és bizonyító feladatok

Meghatározó feladatok célja: ismeretlen megtalálása (krimiben a gyilkos, sakkban a jó lépés, fejtörőben 1 szó,
algebrában 1 szám, geometriában 1 ábra stb.)
Fő részei: ismeretlen, adatok, kikötés. Lényeg az ismeretlen és az adatok összekapcsolása.
Bizonyító feladatok: Cél logikai következtetések útján bebizonyítani, hogy egy állítás igaz vagy hamis (pl.
vádlott ártatlanságának bizonyítása, Pitagorasz tétel bizonyítása).
Fő részei: feltevés („ha…”) és konklúzió („akkor…”). Megoldáshoz:feltevés és konklúzió egyes részeinek
szétválasztása, feltevés és konklúzió közti összefüggés megtalálása, hasonló konklúzióval rendelkező tétel
keresése.
Fajtái:
•

Teljes bizonyítás: nincs benne semmi bizonytalanság- mindennapi életben szinte lehetetlen (pl.
igazságszolgáltatás). Geometriában létezik (az igazi evidencia legjobb és legegyszerűbb példái, ezért
fontos ismernünk őket!).

•

Logikai rendszer: az axiómák, definíciók és tételek meghatározott sorrendben épülnek egymásra,
bizonyításuk egymásra épül, egyik következik a másikból. (erre is a geometria a legszemléletesebb
példa, de más tudományokra is igaz ez! Pl. jog vagy pszichológia bizonyos részei)

•

Mnemotechnikai rendszer: két vagy több összefüggő tény együtt rögzül és marad meg az
emlékezetünkben. Ez könnyebbség, hiszen az elszigetelt tények nehezen jegyezhetőek meg. (Feladat:
Keress összefüggést a következő tényezők közt…). Pl. a bizonyítás is egyfajta összefüggés a tényezők
közt az egész rendszerben.

•

A szakácskönyv-rendszer: nem kell minden bizonyítást teljes részletességgel tudnunk. Annyi
bizonyítás kell, hogy a diákok megértsék, de néha elég útmutatót adni, mint egy szakácskönyv, hiszen
a puding próbája az evés.

•

Nem teljes bizonyítások: Szigorúan el kell különíteni a teljes bizonyítástól, különben összezavarjuk a
diákokat. Részletek bizonyítása. Mnemotechnikai fogás is lehet!
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Utánzás és gyakorlás. Diák először segítséget, ill. példát kap a feladat megoldására, utána gyakorlással és
támogatással fejlődik saját problémamegoldó készsége. Jó kérdések elsajátítása is fontos! Tanár feladata:
érdeklődés ébresztése a feladat iránt, bőséges alkalom az utánzásra és gyakorlásra. Sok kérdés, és útmutatás!
A problémamegoldás négy szakasza:
1. A feladat megértése
Világosan látni mit keresünk! + vágy a megoldásra! Része a szövegértés (ennek ellenőrzése: mondja el a diák
még egyszer mi a feladat), a feladat alkotóelemeinek felismerése (ismeretlen, adatok, kikötés), ábrakészítés (
az észlelés számára különböző formákban történő bemutatás), jelölés, kielégíthető-e a kikötés. Eleinte „életközeli” példák (vagy próbálják a diákok áttenni a feladatot valamilyen konkrét, mindennapi életben előforduló
helyzetre) – később egyre szimbolikusabb feladatokat adni (pl. matek). Gyermeki gondolkodás: egészből
(észlelésükben valamilyen egészlegesség) a részletek felé inkább a konstruktív gondolkodás jellemző rájuk, és
nem az analitikus. Másik tény a gyerekeknél: a konkrétból (és ez a konkrét nem egyenlő a fentebb említett
részletekkel, hiszen itt inkább a saját maguk által tapasztalt élményt jelöli), saját
élményekből haladnak az általánosságok, absztrakt gondolkodás felé.
2. Tervkészítés
Legfontosabb lépés. Lehetséges lassan, sok próbálkozással, vagy villámcsapásszerű ötletként. {A „hajó c.
feladat”} Tanár feladata: jó ötletre való rávezetés. Jó ötletek csak tárgyi ismereteken, korábbi tapasztalatokon
alapulhatnak! Az ismeretek szervezettsége, rendszerezettsége fontosabb az ismeretek mennyiségénél! (sémák)
Nem ismersz valamilyen hasonló feladatot?”segítség, olyan feladatra emlékezzenek vissza, ahol az ismeretlen volt hasonló!
Ha így nem megy, fogalmazzuk át a feladatot! (Módszerek: általánosítás, specializálás, analógia használata).
3. A terv végrehajtása
Ehhez főleg türelem kell! Meg kell vizsgálni a részleteket, nincs-e valami apró hiba, beleillenek-e az általános
irányvonalba. Ne rugaszkodjon el a tervtől, ezért jó, ha maga dolgozott meg a tervért és megértette az
alapgondolatot – így nem felejti el, jobban bevésődik! Minden lépést ellenőrizzen közben, ezt kétféleképpen
teheti meg: intuitív módon (belátás: addig összpontosítani a figyelmet a megfelelő lépésre, míg nem marad
kétségünk a lépés helyessége felől), vagy formális úton (formális szabályokon keresztül levezetjük,
bizonyítjuk).
4. A megoldás vizsgálata
A feladat megértésének elmélyítését szolgálja. Átnézni még egyszer a kész megoldást, az eredményt és a hozzá
vezető utat: így a tudás megszilárdul, a feladatmegoldó készség fejlődik. Egyben ellenőrzés is, ami főleg akkor
hasznos, ha a megoldás gyors, intuitív módon adódott. Ennek a fázisnak a része még az eredmény másfajta
bizonyítása is, ill. más problémákkal való kapcsolatainak megvizsgálása. (Ez pl. matekban nagyon fontos,
hiszen, így átlátják, hogy minden feladat egy nagyobb rendszer része, és nem csak, úgy önmagukban, a
levegőben lógnak. Más tudományoknál is fontos lehet, hiszen egyrészt így nagyobb összefüggéseket értenek
meg, másrészt a tudás jobban bevésődik - {lásd fent, a mnemotechnikai módszerek és az összefüggő
anyagrészek kapcsolatáról szóló résznél.})
Problémamegoldó notesz
•

Egy probléma megoldása

•

A probléma megoldása során alkalmazott

•

•

Egyéb pszichés tényezők szerepe a
problémamegoldásban

stratégiák elemzése

•

Metakogníció

Az adott probléma és korábban megoldott

•

Személyes kompetencia és kognitív eszköztár

problémák hasonlóságának elemzése
•

A probléma lehetséges variálásának elemzése

•

Legalább egy problémavariáció vizsgálata

felmérése szempontjából fontos (képes
vagyok-e a feladat megoldására).
•

Kognitív eszköztár
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•
•

Tervezés, monitorozás (önmegfigyelés),

megoldáshoz vezető ötletre rájöjjünk. De: a

szabályozás, értékelés

feladatot csak akkor tegyünk félre, ha elértünk

Fejlesztéshez: Következő kérdéseket feltenni,
hogy aztán a tanulók maguknak is feltegyék

már vele valamit!
•

Csak olyan feladatok térnek vissza javított

később: Most pontosan mit csinálsz?, Miért

állapotban, amelyek megoldásáért már erősen

csinálod?,

küzdöttünk: tudatos erőfeszítés és feszültség

•

Tudatalatti munka

szükséges ahhoz, hogy a tudattalan munka

•

Van egy határ, amin túl nem kell a tudatos

beinduljon!

munkát erőltetni, pihenni kell ahhoz, hogy a

A problémák megoldásához vezető ötfokú L.É.P.CS.Ő.
•

L- Leírjuk a problémát: mi a probléma?

•

É- Észtorna:gondolkozz el, hogyan lehetne a problémát megoldani!

•

P- Próbáld ki gondolatban a fenti ötleteket,

•

CS- Csináld meg valamelyiket a gyakorlatban!

•

Ö- Összejött?

5.2.4.

Speciális kompetenciák fejlesztése

Szakmai képzés megalapozása, az öntevékenység erősítésével a meglévő ismeretekre alapozva. Alkotás vágya,
örömérzetének megismerése. Egyéni, kimagasló tehetségekben rejlő lehetőségek kiaknázása: művészet,
idegen nyelv, logikai, sport területén
Alkotó képességek
Helyzetfelismerő képesség: Érzékenység az emberi és a tárgyi környezetben található helyzetek, értékek,
hiányosságok, hibák felismeréséhez és képesség azok megfogalmazására: leírására, ábrázolására. Tájékozódó
képesség: Képesség az adott problémakörben a megfelelő források (pl. szakirodalom, élő személy
megkérdezése, terepmunka) alapján a létező megoldások, analógiák összegyűjtésére.
Tervezőképesség
Ötletesség, fantázia a megoldási lehetőségek felvetésében, célratörő gondolkodás az optimális megoldás
kiválasztásában és kifejezésében. Konstruáló képesség: A kétdimenziós és írásos terv továbbfejlesztése a
formai vagy működő modell készítésekor, illetve a valós anyagok használata során, a használó és a gyártó
szempontjainak figyelembevételével. Ítélőképesség: A teljes alkotófolyamat alatt működő kritikai magatartás:
a gondolatok és tettek ütköztetése, ami az alapprobléma racionális és emocionális megoldáshoz vezet.
Kommunikációs képességek
Közérthetőség: A megfelelő feladathoz a megfelelő kifejezőeszköz kiválasztásának képessége (pl. a szerkezet
bemutatása műszaki rajzban, térforma összhatása távlati képben, feladat meghatározása írásban, működés
térbeli modellben). Komplexitás: Valamennyi a tárgyra jellemző tulajdonság (pl. használat, készítés, látvány,
működés) megjelenítésének képessége. Biztonság: A kifejező eszközök magabiztos használatának készsége
(pl. erőteljes vonal, kellően nagy méret, jó íráskészség, bátor eszközváltás írásról képre vagy térbeli modellre,
gyors munka).
Képesség a fogalmak alkalmazására, használatára
Felhasználó ember/ek: Az emberek alapvető, tárgyakra is irányuló szükségleteinek (pl. lakás, táplálkozás,
öltözködés, közlekedés, munka) valamint, a fogyasztói csoportok életkor, nem, kulturális szint, társadalmi és
anyagi helyzet alapján történő tagolódásának felismerése. Empatikus képesség, más szempontjainak
elfogadására. Anyag-szerkezet: Az alakítás, a szerkezetképzés és a használat szempontjából lényeges
anyagféleségek ismerete (pl. fa, fém, papír, agyag, textil), valamint tulajdonságuk (pl. szilárd – képlékeny, vonal
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– sík – tömbszerű, merev – rugalmas, forgácsolható, önthető) felismerésének és alkalmazásának képessége.
Esztétikum: A formálás, a hatáskeltés az érzékszervek működésén alapuló (látás, tapintás, hallás, stb.) minél
szélesebb körű és az adott feladat szempontjaiból megfelelő használata. Nem szabad összekeverni a szép
előadói stílussal, amit a „kommunikáció biztonságánál” tárgyaltunk!
5.2.5.

Szocializáció és személyiségfejlesztés

A személyiségfejlesztés és szocializáció kimondva és külön hangsúlyos fejezet. Napjainkban egyre gyakrabban
előforduló probléma, hogy egyre több fiatal nem képes iskolai és társadalmi normákhoz alkalmazkodni,
önmagukat e normákon kívül fogalmazzák meg. Ezt többnyire azért következik be, mert sem a társadalom,
sem az iskola nem kínál olyan lehetőséget, amelyek a deviáns magatartás ellenében tényleges esélyt
jelenthetnek. A fiataloknak nemcsak a pályaválasztásukat kell segíteni, hanem azt is irányítani kell hogyan
viselkedjenek, cselekedjenek, éljenek, ítéljenek. A velük született adottságokat, motívumokat, hajlamokat a
környezet kultúrája, szokásai, normái, a velük szemben támasztott elvárások befolyásolják, ezektől a
körülményektől és hatásoktól függ, hogy a fiatal személyisége milyenné formálódik. Fejlődési szempontból
fontos lenne a jó családi légkör, támogató szülői magatartás, a tágabb környezet elfogadó attitűdje, a
kortársközösség pozitív hatása. Mindezek azonban az érintett fiatalok esetében részben vagy teljesen
hiányoznak. A személyiségfejlesztés nem elkülönülő tanóra feladata, szükséges integrálni az oktatás – képzés
rendszerébe. Fontos, hogy minden pedagógus informált és felkészített, felkészült legyen ezekre a feladatokra,
és a pszichopedagógus bevonása a team munkába.

Az e tanulói körben végzett pedagógiai munkának

nélkülözhetetlen alapfeltétele, hogy a tanuló elfogadja a pedagógus szerepét, hajlandó legyen együttműködni
vele. A személyiség fejlesztő feladatok összekapcsolják a különböző tantárgyak közös elemeit. Célszerű a
szabadidős tevékenységeket is irányítani, megszervezni, célirányosan felhasználni. (Közös sportolás,
kirándulás, mozi, játék mind – mind a nevelés, szocializáció színterei.) Tekintettel arra, hogy az emberi
értékeket nem lehet közvetlenül tanítani, a szociális értékek tanulásának tantárgyi megjelenítése, a
foglalkozások hagyományos iskolai formái ebben az esetben sem hatékonyak, sőt sok esetben ellenkező hatást
is kiválthatnak. A feladatot sem lehet másként megoldani, mint kiscsoportban, amely intenzív együttlétet
feltételez, ahol védett közegben, saját élményként szereznek a résztvevők emberi kapcsolatok kialakításához
a gyakorlatban is jól hasznosítható tapasztalatokat. A megfelelő pozitív változáshoz feltétlenül szükséges a
családias, bizalommal teli légkör, melyben mód nyílik a fiatal személyre szabott élettervének kidolgozására. A
ledolgozandó hátrányok sokfélék lehetnek, fiatalonként különbözőek. Ahhoz, hogy bármilyen pozitív irányú
változást elérjünk, ismernünk kell azokat a személyiségfejlődési modelleket, melyekhez munkánk során
közelítenünk kell. Allport írja egyik könyvében, hogy ha azzal a mértékkel mérünk, ami megszokott, átlagos
egy felnőttnél, akkor egy kisgyermek viselkedése egyenesen aszociális szörnyűségnek tűnik. Képzeljünk el egy
felnőttet, aki mindenét szétrombolja, akit nem lehet eltántorítani attól, hogy minden kívánságának teljesülnie
kell, aki segítségre szorul, teljes mértékben másoktól függ, majd képzeljünk el egy felnőttet, aki türelmetlen,
szeszélyes, minden érzését gátlás nélkül kifejezésre juttatja. Ha ezek a sajátosságok a fejlődés folyamán sem
változnak meg tetemesen, infantilis, sőt talán veszélyes személyiséggel állunk szemben. Ez azt a lehetőséget
veti fel, hogy a személyiség fejlődését szocializációnak, a társadalmi környezethez való egyre jobb
alkalmazkodásnak tekintsük. A szocializációs folyamatnak több összetevője van. Az egyik az önkontroll
kialakulása, ez az a képesség, mellyel a személy vágyai kielégítését késleltetni tudja, s a másik fontos
szocializációs tényező a közösség szokásaihoz, normáihoz való igazodás, azok megtanulása, interiorizálása
(belsővé tétele). Hová is tart a fejlődés, mi van az út végén, ami az, amit várunk egy átlagos
személyiségfejlődéstől? Az érett személyiség:
•

Problémára hangolt (azaz nem vár másoktól

•

segítséget, nem menekül a probléma

Szilárd szokásokkal rendelkezik, melyek fizikai
és szociális helyzetekben eredményes

helyzetektől.)

alkalmazkodást biztosítanak számára.
•

Képes önmaga és a közösség elvárásai között
harmóniát teremteni.
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•

Rendelkezik változatos viselkedésmintákkal.

•

Személyiségében a sokféle viselkedésminták

•

Képes mély kapcsolatra (jól megválasztottak
szociális kapcsolatai).

összhangban vannak.

•

Örömét leli a produktivitásban.

Sokoldalú érdeklődése és tevékenysége (a

•

Jó viszonyban van az emberekkel, természettel.

beszűkülés akkor sem egészséges, ha tör té

•

Jól szabályozza motívumait, önkontrollos.

netesen munkateljesítményre szűkül be).

•

A közösség normáit elfogadja.

Jelen tevékenységét képes a múlttal és jelennel,

•

Viselkedését nem jellemzi agresszivitás.

valamint jövőbeli terveinek összefüggésbe

•

Képes spontanitásra.

állítani.

•

Van kellő belső szabadsága.

Interdependencia = Az érett személyiség képes

•

Kultúrától, környezettől független.

arra, hogy pl. hivatali kudarcának ne vállja kárát

•

Élményeit frissen tudja értékelni.

a családjával való együttlét jó hangulata.

•

Van szociális érzülete.

Helyes a realitásérzéke (biztonságban érzi

•

Jelleme stabil.

magát).

•

Etikai biztonságban él.

•

Jól működő, énképhez igazodó a lelkiismerete.

•

Van humorézéke.

•

Elfogadja önmagát.

•

•

•

•

Vajon van – e olyan ember, aki érett személyiség és megfelel a fenti kritériumoknak? Talán, de biztosan nagyon
kevés. A deficiteket azonban könnyebb felismerni, ha van egy általános kép amihez hasonlíthatunk. Hogy ezek
a deficitek honnan származnak, miből adódnak, mennyire lehet őket pótolni és melyik az a terület, ami leginkább
fejleszthető s valamennyire a fiatal elképzeléseivel is egybevág, de legalábbis meg tud alkudni a lehetőségeivel,
ennek eldöntése a felzárkóztatásban dolgozó team dolga. Bármilyen komoly is a lemaradás, el kell érni, hogy
érdekelje a világ, nyitott legyen élményekre, el kell érni a szellemi autonómiát a kedvezőtlen külső adottságoktól,
a stressztől, deprivációktól, tragédiáktól, tiszteletlenségtől, meg – alázásoktól. Lehetővé kell tenni, hogy sok
minden tegye tartalmassá az életet akkor is, ha az egy akadályozott élet, ha sokan kevesebb biztonságot, jót
kaptak az élettől, mint amennyire szükségük lett volna. A pedagógus szakma a teleologikus foglalkozások közé
tartozik és ez módszertani kérdésekben meglehetősen sebezhetővé teszi a hivatás gyakorlását. A pedagógiai
szakirodalmak tanulmányozásakor nyilvánvalóvá válik, hogy alig esik szó a megfogalmazott célok elérésének
hogyanjáról. Technológiai szegénységgel küszködik a pedagógia. A gyakorló nevelő – oktató szinte semmilyen
eligazítást sem kap a munkája során felmerülő hétköznapi nevelési feladatok megoldásában. A tanári munka
magányos foglalkozás. A munkanap nagy részében a pedagógus egyedül, pontosabban másik felnőtt jelenléte
nélkül, gyermekek között, gyermekekkel dolgozik. Feltétlenül támogatásra van szüksége iskolai oktatás keretei
között is a pedagógusoknak. A sikeres testületekben az igazgató serkenti a tapasztalatok megosztását, a közös
tervezést és a kollegális munkát. Ha az iskola lehetőséget teremt az együttműködésen alapuló pedagógiai
munkára, úgy tűnik, a tanárok szívesen feladják az izoláltságot és a látszólagos függetlenséget, elsősorban a
közösen tervezett és végzett, nyilvánosan értékelt feladatok elvégzéséért, a munka öröméért, sikeréért. A
hivatást

fenyegető

legnagyobb

ártalom

a

kiégési

jelenség,

ugyanis

a

tanítás–nevelés–segítés

„személyiségfogyasztó” foglalkozás. A kiégés (burnout) jelenség alattomosan kifejlődő kimerülést, kifáradást
jelenti, testi, érzelmi, viszonyulásbeli tünetekkel, érdeklődésvesztéssel. A gyermekekkel foglalkozás két
különleges és különlegesen hatékony módja: a drámapedagógiát és az élménypedagógiát. Játszani mindenki
szeret, csak legfeljebb ilyen irányú érdeklődése hátérbe szorul. Azok az embertársaink akik nem felejtették el
játékaikat, ma is szívesen hódolnak gyűjtőszenvedélyüknek, csapatjátékoknak, építik kisvasútjaikat stb...
egészségesebbek, mint azok, akik úgy gondolják, kinőtték már ezt. A játék, drámajáték elgondolkodtat, kreatívvá
tesz, rejtett tartalékokat mozgósít, segít az önismeretben, utat nyit mások megismeréséhez, hozzásegít a
kollektív élményekhez. Használható bármikor, bármilyen tanórán, szabadidős foglalkozásként. Észrevétlenül fejt
ki

terápiás

hatásokat.

Az élménypedagógia még alig ismert hazánkban, holott tőlünk kicsit nyugatabbra évtizedes múltra tekint vissza
az iskolákban is. Leginkább együttműködésre tanít, felnőttet és gyermeket, gyermeket és gyermekeket, tanárt
és tanárt. A siker mindenkin múlik, sokszor apró részleteken áll vagy bukik az élmény. Élménypedagógiai
gyakorlat egy sikeres rendezvény, melynek a tervezésétől, szervezésétől kezdve minden örömében és
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nehézségében részt vesznek a fiatalok is, majd a közös lebonyolításon túl az értékelésben is részt vesznek a
gyermekek. Élménypedagógia, pl. egy vadvízi evezés, ahol együtt működés nélkül csak nagyon rövid ideig lehet
csónakban maradni. Élmény felnőtteknek és gyermekeknek, siker vagy tovább gondolásra érdemes kudarc–
minden résztvevőnek. A pedagógiai és az emberi kreativitás kimeríthetetlen, tanuljunk egymástól, egymással
dolgozni, adjuk át jó és rossz tapasztalatunkat, vegyük észre ha valaki önhibáján kívül már nem képes megújulni,
próbáljunk idejében segíteni. Személyiségfejlesztés tanórán kívüli lehetőségei: könyvtár, színház – mozi, rádió –
TV, tanulmányi kirándulások, múzeumok, koncertek, művészeti – szaktárgyú versenyek, ünnepségek,
megemlékezések, osztályrendezvények, egyéni kezdeményezések, állatkerti séta, fesztiválok tervezése,
mindennapos mozgás, egyedi sportok (kerékpár, görkorcsolya, síelés stb.), sportversenyeken való részvétel,
tartásjavító mozgás, vízi táborok, túrák, úszásoktatás.
5.1.

Személyiségfejlesztés feladat ai



a hitre, reményre, szeretetre nevelés,



a helyes önértékelés, amely se nem túlozza, se le nem becsüli értékeit



az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük,



józan, megfontolt ítélőképesség,



a mások felé való nyitottság, befogadóképesség,



a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében,



a szelídség,



az alázat,



a türelem,



az alaposság,



a mértékletesség,



a bűnbánat, amely mentes kell legyen a kóros önmarcangolástól,



a megbocsátás,



a belső csendre, elmélyülésre való igény,



hűség Istenhez és embertársainkhoz,



elelősség magunk, mások, nemzetünk és a teremtett világ iránt.

5.3. 1 .

Alapdiagnózis

A fejlesztőmunka megindításához, a hozzáadott érték méréséhez, a minőségfejlesztés megalapozásához
elengedhetetlenül szükséges a tanulók, a tanulócsoportok ismerete. Ennek érdekében valamennyi osztály
esetében osztálytérképek felvételére kerül sor, amelyben rögzítjük a tanulók alapstátuszát. Indokolt esetben a
korrekt diagnózis érdekében a tantestület munkáját segítő szakembereken túl külső szakemberek segítségét is
igénybe vesszük (szakszolgálat). A személyiségtérképek elkészítését, a tanulócsoportban tanító nevelők,
szaktanárok együttműködésével az osztályfőnök koordinálják a fejlesztőpedagógusunk, gyógypedagógusunk és
pszichológus oktatónk segítségeivel, melyből az osztályban tanítók az osztályközösség alapstátuszát is rögzítik.
A személyiségtérképek kontroll információit a szülőktől is meg kell kérni.
5.3.2. A felmérés alapján készül a fejlesztési terv
Tartalmazza:


az alapközösség fejlesztési feladatait;



a szocializációs pozíciókat javító programokat;



az egyéni fejlesztési terveket, javaslatokat (felzárkóztatás, tehetséggondozás, korrepetálás, speciális
nevelés);



a nevelési feladatok megvalósítását szolgáló tevékenységformákat.
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A kidolgozásban részt vesznek:


osztályfőnök, szaktanárok;



fejlesztőpedagógus;



gyógypedagógus;



iskola pszichológus.

5.3.3.

A s z e m é l y i s é g t é r k é p , m i n t f e j l ő d é s i f o l y am at d o k u m e n t u m a

A család és az iskola közös felvállalása a gyermeki személyiségfejlesztés és tantárgyi kompetenciák fejlesztése
terén, akkor vállalható fel egy koordinált ívű fejődési úton, ha a rögzített személyiségi alappozíciókat időről –
időre, az aktuális állapotot tükrözve dokumentáljuk. Ennek jegyében nevelőtestületi közösségünk felvállalta,
hogy a közoktatási rendszer félévi- és tanév végi tanulmányi értesítő rendszeréhez igazodva, a 13 évfolyamra
vetítetten (1-4.; 5-8.; 9-12/13.), félévenként „SZEMÉLYISÉGTÉRKÉP” dokumentumunkban minden tanuló
vonatkozásában elkészítjük a tantárgyi kompetenciák fejlődésének szöveges értékelése mellett a személyiségi
és tanulási képességszerkezet szöveges jellemzését. Ez a hatalmas energiákat felemésztő munka, az évek során
felrétegződő dokumentum rétegek, stabil, biztos támpontot nyújtanak tanulónként számunkra a nevelési
programunk fejlesztéséhez, ugyanakkor a szülők is kellő információkhoz jutnak gyermekük fejlődéséről, melyet,
mint család így valóságosan koordinálhatnak.
5.3.4. Személyiségfejlesztés pedagógiai feladata
Tanulóink különböző szintű adottságokkal, eltérő ütemű fejlődéssel, iskolai és iskolán kívüli tanulással, a
szervezett ismeretközvetítéssel és spontán tapasztalataikkal összhangban fejlődnek, bontakoztatják ki
személyiségüket.

A

személyiségfejlesztéssel

kapcsolatos

feladatainkat

az

egységes

általános-

és

szakközépiskolai oktatás megvalósításával az életkori igényekhez igazítva a kisiskolás kortól a középiskola
elvégzéséig tartóan kell meghatároznunk.
Ezek a szakaszok éles határok nélkül, a gyermekek fejlődéséhez igazodnak. Nagy általánosságban az
évfolyamokhoz kötötten következők szerint változnak:


„kisiskolás” - kor, az iskola kezdés és iskolássá válás időszaka 1-3. évf. „ISKOLAJÁTÉK”



„nagyiskolás” - kor, az iskola közösségi élmény időszaka 4-6. évf. „ISKOLABARÁTOK”



„kisdiák” – kor, az iskola a konfliktus tér időszaka 7-9. évf. „ISKOLAKAPCSOLATOK”



„nagydiák” – kor, az iskola felnőtt-vagyok időszaka 10-12. évf. „ISKOLANAGYKORÚ”



„hallgató” – kor, az iskola „ego” - korlátoz időszaka 13. évf. „SZABADPOLGÁR”

A fenti tipizálásunkkal a személyiségfejlesztés életkori sajátosságait kívánjuk csupán hangsúlyozni, mely a
személyiségfejlesztési célok ismeretében a nevelési feladat eszközeit módosítja. Természetesen ezt a tipizálást
felülírja a felmenő rendszerű iskolaindításunk belépési pontjai. Például a 9. évfolyamra felvételizők, akik nem
egységes iskolai kereteink között nevelkedtek, más és más iskolaszocializációs környezetből érkezve nem
illeszthetők a mi kétszer hat évfolyamos személyiségfejlesztési programunkba. Az iskola helyi tantervei a tanulók
képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelményeket határoznak meg, amelyek ösztönzik a
személyiségfejlesztő oktatást. A személyiségfejlesztés érdekében iskolánk a tanulás mellett teret ad a színes,
sokoldalú iskolai életnek. Fejlesztve a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, eddzük akaratukat,
hozzájárulunk életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos alakításához.
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatban pedagógusaink kiemelt feladata
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az érdeklődés fejlesztése, különbségképzési és kapcsolási késztetés fejlesztése, tapasztalati és
értelmező tanulás elsajátíttatása, a tanulási igényszint fejlesztése, kognitív képességek fejlesztése,



a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése, egyéni szociális értékrend
fejlesztése, olyan iskolai életrend, légkör kialakítása, amely az iskolai közösség mindennapi életében
elősegíti, hogy a tanuló folyamatosan megtapasztalhassa az egyének és csoportok kölcsönös
megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit,



az egészséges életmód ismérveinek megismertetése, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés
iránti igény kialakítása, fejlesztése, rendszeres önértékelésre nevelés,



a szociális kommunikáció, szociális érdekérvényesítés, segítőkészség fejlesztése egyrészt a
tananyagból kiemelt mintákon keresztül, másrészt olyan segítő légkör kialakításával és fenntartásával,
amelyben a segítés elvárt és elismert viselkedés, tevékenység,



az együttműködési képesség fejlesztése közös tevékenységeken keresztül, egészséges és kulturált
életmódra nevelés, személyes kompetencia fejlődésének segítése.

Az iskolai munka a személyiség szervezett, tervszerű fejlesztése. A személyiség komplex fejlesztése magában
foglalja az értelem kiművelése mellett a gyermek önmagához, a különböző közösségekhez való viszonyának
fejlesztését is. Tágabb értelemben a nevelés-oktatás egészének, tanórai és tanórán kívüli tevékenységnek
egyaránt, a személyiség fejlődésének az elősegítése a feladata. Az iskola minden pedagógus és pedagógiai
munkát közvetlenül segítő munkatársának alapvető feladata, hogy gondoskodjon a tanuló személyiségének
fejlődéséről. A nevelés-oktatás során figyelembe kell venni, hogy a különböző ismeretek elsajátítása eszköz a
tanulók

értelmi,

önálló

ismeretszerzési,

kommunikációs,

cselekvési

képességeinek

kialakításához,

fejlesztéséhez. Figyelembe kell venni, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi
élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. A személyiség minél teljesebb kibontakoztatásának színtere a
tanórai foglalkozásokon kívüli tevékenység.
5.4.

A személyiségfejlesztésben közvetített értékek

5.4.1. Társadalmi értékek és magatartások
Az egyén számára adott közösség tudatos formálása, közösségalkotásra való képességek kialakítása, a
közösségek létrejöttének elősegítése mellett fontos tanári feladat mindezekben a diákok önállóságának
messzemenő biztosítása. A kommunikáció és a viselkedés kulturáltsága, társadalmi érdeklődés és aktivitás,
közösségi magatartás, együttműködési képesség, nyitottság, szolidaritás, tolerancia, más kultúrák, szokások
megértése és értékelése.
5.4.2. Eszmei értékek és magatartások
Humanizmus: a másik ember érdekeinek a figyelembevétele, egyenlőség, demokrácia:
a szellemi és fizikai munka, a tanulás és tudás megbecsülése és harmóniája, a szabadság és az emberi jogok
tiszteletben tartása, hazafiság és emberi szolidaritás. Ebben a vonatkozásban elsősorban ismeretszerzésről, az
ismeretek bensővé tételéről és az egyéni magatartásban való megjelenítésről van szó.
5.4.3.

Intraperszonális értékek és magatartások

A személyes méltóság megtartása, önmegismerés, önkontroll, önmagunkért való
felelősség, önállóság, önfejlesztés, önnevelés. A tanár fő feladata ebben a vonatkozásban az igényesség és a
következetesség. Önmagától követeljen a legtöbbet, önmagával szemben legyen először igényes. Ugyanez a
tanulókkal való kapcsolatában objektivitásként, igazságosságként, lelkiismeretességként nyilvánul meg.
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5.4.4.

Interperszonális értékek és magatartások

A társadalmi értékek és magatartások mikroszintje a pár- és csoportkapcsolatok minősége: a személyes
méltóság

védelme,

az

élet

és

egészség,

meggyőződés,

nézetek,

szokások

tisztelete,

információk

megbízhatósága iránti igény, együttérzés, segítés, a szerelem és a barátság hiteles megélése. A tanári szerep
ezen a területen a segítő, tanácsokat nyújtó, példamutató vezető, ideál, vitapartner.
6.

E G É S Z S É G N E V E L É S S E L Ö S S Z E F Ü G G Ő F E L A D A TO K

Jogszabályi háttér


2011. évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény



20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelés- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról



110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról



2003. évi LXI törvénnyel módosított 1993. évi LXXIV. törvény 48.§ (3) bekezdése



NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet



96/2000. (XII. 11.) Országgyűlési határozattal kiadott „Nemzeti stratégia a kábítószer – fogyasztás
visszaszorítására.”



1036/2003. (IV. 12.) Kormányhatározat a 96/2000. Országgyűlési határozat rövid és középtávú
céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról.



46/2003. (IV.16) Országgyűlési határozat az Egészség Évtizedének Johann Béla nemzeti programjáról.



A … védelméről 1999. évi XLII törvény.



Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 38.§ (1). (2)



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



51/1997. (XII.18) NM rendelet a megelőzést segítő szűrővizsgálatokról



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

Az egészség a WHO (Egészségügyi Világszervezet) 1948-as alkotmányában megfogalmazott meghatározás
szerint, nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota.
Jellemzői:


az egyén képes társadalmilag integrálódni (család, munkahely stb.)



fizikai terheléshez alkalmazkodni



megőrzi individualitását



összhangot teremt a biogenetikai, fizikai, lelki és társadalmi lehetőségei között

Célunk, hogy az egészségnevelés azonn képességek kialakítása, valamint ugyanezen képességek kialakulását
gátló magatartásformák elkerülése,.
Prevenció – megelőzés
Ide tartozik mint „eszköz”:


egészséges táplálkozás



aktív szabadidő eltöltése



mindennapos testmozgás



személyi higiéné



lelki egyensúly megteremtése



harmonikus kapcsolatok kialakítása (pár, család, stb.)



környezet kialakítása



egészségkárosító magatartásformák elkerülése



járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása
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Másodlagos terület
A már meglévő betegségek, rossz szokások feltartóztatása, folyamatuk lelassítása, megszüntetése, visszatérés
lehetőségének minimumra csökkentése.
Rehabilitáció
Idült állapotok súlyosságának csökkentése.
6.1 Az iskola egészségügy ellátó rendszere
A 7-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők
megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való
rendszeres részvételéről iskolánk az alábbiak foglaltak szerint gondoskodik. Az iskola-egészségügyi ellátás
iskolaorvos

és

védőnő

együttes

szolgáltatásából

áll,

amelyet

fogorvos

és

fogászati

asszisztens

közreműködésével látnak el. Az iskola-egészségügyi ellátást az iskolaorvos és védőnő részmunkaidőben ellátott
feladatként végez. Az iskola-egészségügyi ellátást végző iskolaorvos és védőnő tevékenységét a gyermek, a
tanuló háziorvosával egyeztetve és vele együttműködve végzi. Az iskola-egészségügyi dokumentáció részét
képezi a háziorvos által a gyermekről ötéves életkorában kiállított külön jogszabály szerinti adatlap a fejlődési
szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére. Az iskolaorvos a nevelési-oktatási intézményben
elsősegélyben részesített akut beteget további kezelésre a beteg háziorvosához vagy a bentlakásos intézet
ellátását végző orvoshoz irányítja, szükség esetén intézkedik a beteg fekvőbeteg-intézetbe történő szállítása
iránt. Az iskolaorvos és a védőnő egészségügyi kérdésekben, felkérésre, szakértőként közreműködik a
nevelőtestület munkájában. A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő a nevelésioktatási intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint végzi. A tanulók egészségügyi ellátásán kívüli egyéb
iskola-egészségügyi

feladatokat

(környezet-egészségügy,

élelmezés-egészségügy,

balesetvédelem,

egészségnevelés, pályaválasztási tanácsadás) az iskolaorvos és a védőnő az oktatási intézmény vezetőjével,
illetőleg a szakmai szervezetekkel együttműködve végzi.
Az iskolafogászati alapellátás preventív és terápiás gondozást jelent a szükségleteknek megfelelően. Az
iskolafogászati gyógyító és megelőző ellátás az intézmény tanulóira kiterjedő megszervezése, működési
feltételeinek biztosítása a fogászati alapellátást működtető feladata. Az iskolafogászati ellátásra, az intézmény
számára területileg illetékes hatóság a fogászati rendelőt kijelölte, és az ellátással a fogorvost megbízta. A
gyermekek, tanulók csoportos szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes fogászati rendelőben évente
kétszer, szorgalmi (tanítási) időben történik. Fogászati szűrővizsgálatra és kezelésre egy tanuló (tanulócsoport)
tanévenként 10 tanítási óráról vonható el. A szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók
felügyeletét az intézmény biztosítja. Az intézmény lehetővé teszi a fogbetegségek és a fogbalesetek megelőzését
célzó intézkedések gyakorlati végrehajtását és a csoportos prevenciót. Megelőző foglalkozások céljára
tanévenként és tanulócsoportonként két tanítási óra vehető igénybe.
Az iskolai-egészségügyi dokumentáció része a gyermekfogászati gondozási füzet, amelynek használata a
gyermek nevelési-oktatási intézménybe lépésétől kezdve kötelező.

6.1.3. A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok

A gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrése, követése


az iskolai tanulók időszakos vizsgálata a módszertani irányelvek szerint



Kötelező az adatszolgáltatás (5., 9., 11.) évfolyamokról



A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal egyeztetett
fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek igénybevételével. Ezen
gyermekek egészségesek között történő integrált oktatása esetén orvosi vélemény adása.
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A testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé utalás
esetén a bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok közlése.



Üdülés, táborozás előtti orvosi vizsgálatok elvégzése.



Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködés és végrehajtásának
ellenőrzése.

Alkalmassági vizsgálatok elvégzése


Pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzése



A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel, testneveléssel, sporttal kapcsolatos
iskola-egészségügyi feladatok ellátása.

Közegészségügyi és járványügyi feladatok


Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása.



A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén járványügyi
intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése.



Az intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése.



Közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák megszüntetésére
valamint az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése.

Elsősegélynyújtás


Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a
tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása.

Részvétel az intézmény egészségnevelő tevékenységében


Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában.



Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal.

Környezetegészségügyi feladatok


Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló helyiségek ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele.



A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kísérése.

Az ellátott gyermekekről, tanulókról nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti jelentések
elkészítése.

6.1.4. Az iskola-egészségügyi tevékenység keretében a védőnő által önállóan ellátandó feladatok

Alapszűrések végzése a vonatkozó módszertani irányelv szerint





testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat),



pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés,



érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás),



BCG-heg ellenőrzése,



mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások),



golyvaszűrés,



vérnyomásmérés.

A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése,
regisztrálása.



Elsősegélynyújtás.
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Az orvosi vizsgálatok előkészítése.



A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése.



A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése.

Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban


az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód,
betegápolás, elsősegélynyújtás),



családtervezés, fogamzásgátlás,



szülői szerep, csecsemőgondozás,



szenvedélybetegségek megelőzése.

Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés



ellenőrzésében való részvétel.


Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás).



Pályaválasztás segítése.



Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, ambuláns napló,
védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.)

6.1.5. Az iskolafogászati tevékenységet ellátó fogorvos feladatai
A körzetéhez tartozó gyermekeket - egyénileg és csoportosan - fogászati gondozásban részesíti, a



preventív és terápiás ellátást a szükségleteknek megfelelően végzi.


Tervezi és szervezi a csoportos és egyéni kezelések rendjét.



Évente két alkalommal a rendelőben elvégzi a tanulók csoportos fogászati vizsgálatát és kezelését. A
további kezelésre szorulókat visszarendeli. Szakellátásra (pl. fogszabályozó kezelésre) irányítja a
rászorulókat.
Elvégzi az óvodások szűrővizsgálatát az óvodában, évente legalább egyszer. A rászorulókat -



egyénileg vagy csoportosan - kezelésre berendeli.
Évente legalább egy alkalommal meglátogatja a körzetéhez tartozó nevelési-oktatási intézményeket,



az intézmények vezetőivel rendszeres kapcsolatot tart.
Az iskolafogászati osztálynévsorokat és az aktuális tájékoztató nyomtatványokat a tanév elején



eljuttatja az oktatási intézménybe.
Kiemelt gondozásban részesíti a fogyatékos és más módon veszélyeztetett gyermekeket. Ellátásukat a



háziorvossal, iskolaorvossal egyeztetett módon végzi.
Egészségügyi felvilágosító és nevelő tevékenységet folytat, részt vesz a nevelési-oktatási



intézményben folyó egészséges életmódra nevelésben, az egészségtan oktatásban.
Szervezi és irányítja a komplex fogászati megelőző programot.



6.2. Az iskolai egészségnevelés célja, feladatai
Nevelésünkben különös hangsúlyt kap, hogy az iskola alakítsa ki az igényt a tanulókban az egészséges életmód
iránt. Tudatosítanunk kell, hogy az egészség érték, annak megóvása minden ember elemi érdeke és legfőbb
feladata. A kulturált ember ismeri a veszélyeket, felkészül azok elhárítására. Egészségen testi és lelki egészséget
értünk, s mindkettőt egyformán fontosnak tartjuk.
Célunk tanulóink pozitív gondolkodásának fejlesztése, szemléletének alakítása annak érdekében, hogy
egészséges felnőttként feleljenek meg az élet kihívásainak.
6.2.1. Egészségnevelés, személyi higiénia
Személyi higiénére nevelés


Területei:



általános testápolás,
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egészséges öltözködés,



fogápolás,



serdülőkori higiénés problémák.



a közvetlen tanulói környezet, az
iskola higiénéje,



a lakás, a lakókörnyezet higiénéje,



a város higiénéje.

A tisztaság iránti tartós igény kialakítása. A
környezethigiénére való nevelés területei:
Nevelésünk cél- és eszközrendszerét egy sokoldalúan fejlett, állandóan megújulni képes "emberideál" határozza
meg. Milyen legyen az általunk nevelt fiatal, milyen képességek fejlesztése várható el? Az egységes általános- és
középiskolai képzés nagyobb felelősséget hárít a pedagógusra, mint a korábbi négy éves ciklus, hiszen a
kisiskoláskortól a serdülésen át a felnőtté válásig folyamatosan a gyermek mellett áll, ezért a nevelés minden
területén szerepet kell vállalnia. Tevékenységében elsősorban az alábbi kompetenciák kialakítását kell szem előtt
tartania:
6.2.2. Egészséges táplálkozásra nevelés


A táplálkozás-élettani optimumra törekvés ösztönzése.



A korszerű táplálkozástechnika megismertetése.



A táplálkozás napi és évszakos ritmusának tudatosítása.



Megfelelő étkezési szokások kialakítására nevelés:





az étkezések higiéniája,



az étkezések esztétikája,



az étkezések társas jellege.

Különböző csoportok eltérő táplálkozási sajátosságainak megismertetése.

Az iskolai büfé mind nyitva tartásával, mind higiéniás körülményeivel szolgálja a tanulók és az iskolai dolgozók
igényeit. A büfé munkaterületének szűkössége lehetővé, hogy a kínálat megfelelő mennyiségű friss zöldséget
tartalmazzon. A szendvicsekhez Delma light margarint, baromfisonkát, és szalámit használnak. A sonkás
szendvicshez kígyóuborkát, A szendvicsek leggyakrabban vizes zsemléből készülnek, kisebb mennyiségben
találunk

sajtos

kifliből

készültet

is.

Iskolatejet és kakaót, gyümölcsös joghurtot és kefirt mindig kínálnak, de a tejes termékek forgalma nagyon
csekély. Szeletelt sajtot szendvicsben, túrót pedig körözött formájában, szintén szendvicsként árusítanak.
Gazdag és népszerű a péksütemény választék. Burgonyás és sajtos pogácsát, sós perecet, illetve az ajánlásban
megfogalmazott magvas-, korpás-, barna-, rozs- és graham kenyérfélék árulnak. találunk. A zöldségféléket
főétel formájában a helyben készített majonézes kukorica- és franciasaláta képviselik. Almán és a téli szezonban
árusított narancson kívül más gyümölcs árusítása nem megoldható. A tervek között szerepel a kimért befőtt
forgalmazása. Rostos üdítőből, szűrt gyümölcsléből megfelelő minőségű és mennyiségű a választék. Palackos
ásványvízből szénsavasat és szénsavmenteset is árulnak. Meleg italként helyben főzött, cukorral és citromlével
ízesített teát lehet kapni. A büfé szolgáltatásai közé tartozik a presszókávé árusítása is középiskolás kortól.
6.2.3. Egészséges mozgásfejlődés, mindennapi testedzés biztosítása
A sportról szóló 2004. évi I. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 52. §-ának (9)
bekezdése alapján létrehozott iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi
munkáját. Az iskolai sportkör szakmai programja - az egészségfejlesztés szempontjait is figyelembe véve –
tartalmazza hogy az iskolai sportkör keretei között mely sportágban, milyen tevékenységi formában és
feltételekkel lehet részt venni a sportkör tevékenységében. Az iskolai sportkör szakmai programját minden
évben az iskola munkatervének részeként fogadjuk el. A testnevelő tanár felméri, hogy a tanulók a következő
tanítási évben milyen iskolai sportköri foglalkozás megszervezését igénylik és az iskolai sportkör szakmai
programjára vonatkozó javaslat elkészítésekor megvizsgálja, hogy a Miskolcon működő sportszervezet a
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szakmai program megvalósításába milyen feltételekkel vonható be. Az iskolai sportkör foglalkozásait az iskola
a nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete terhére szervezi.
Az iskolai sportkör meghatározott időkereten kívüli időkeretben szervezett sportköri foglalkozása térítésidíjfizetési kötelezettség melletti tanórán kívüli foglalkozásként is megszervezhető.
A költségvetésről szóló törvényben a diáksportra, iskolai sportra biztosított normatív kötött felhasználású
támogatásból a mindennapos testedzés feladatait, különösen.
Az iskola fenntartója a sportlétesítmény igénybevételét a mindennapos testedzés céljaira, az annak
teljesítéséhez szükséges időtartamban, az iskolával kötött megállapodás alapján, ellenszolgáltatás nélkül
biztosítja az iskola és az iskolai sportkör részére. Minden nyáron szervezünk sporttábort az 1-8
évfolyamokon, ahol az úszás, labdajátékok szerepelnek. Az tervezzük a 3-5 napos kerékpártúrákat a nyári
szünetben a 7-10 évfolyamokon. Szeretnénk hagyományaink közt tudni a vízi túrákat a 8-12 évfolyamokon.
A téli időszakban (leginkább az olcsóbb szezonutáni szakaszban) sítáborokat kívánunk szervezni minden
korosztálynak. Az egészséges életmódra nevelésben a családi élet, a szülők játszanak lényeges szerepet. Erről
az osztályfőnök konzultál a szülőkkel. A mindennapi testnevelésre az iskola megfelelő kereteket biztosít. Az
alsó tagozaton a napirend részét képezi a tanítás utáni szabadtéri mozgás, játék. Az udvar nagyobbaktól
elkülönített részére szabadtéri játékokat vásárolunk. Az iskola vállalja a gyógytestnevelés biztosítását,
melynek anyagi hátterét megteremtjük.
6.2.3.1. A mindennapos testedzés programjának végrehajtása
Cél, feladat, a mozgás szeretete, valamint egy életen át az egészség, megőrzési eszközként való alkalmazása.


Életkori sajátosságnak megfelelő terhelés



Érdeklődés és igény szerinti lehetőség megteremtése:

A mindennapos testnevelés megjelenése a tanítási órákon.
1-4. osztály:

kötött tantárgyi testnevelés 3 óra / hét
kötött választható 2 óra /hét
szabadon választható művészetoktatás, tánc 4 óra / hét

5-8. osztály:

kötött tantervű testnevelés 3 óra /hét
táncra biztosított óra 2 óra /hét
választható diáksport 2 óra / hét

9-12. osztály: kötött tantervű testnevelés 3 óra/hét
táncra biztosított óra 2 óra /hét
fakultatív diáksport 2 óra / hé


A rendszeres testmozgás, testedzés iránti igény felkeltése.



A sportolás szükségletté tétele.



A mozgás esztétikumának, örömszerző funkcióinak felismertetése.



Erőnlét, terheléstűrés, fittség, állóképesség egyéni fejlesztése.

6.2.3.1. Egészségnevelés a testnevelésórákon
Évente egy alkalommal – tavasszal – mérjük a tanulók fizikai állapotát. Fizikai és motorikus képességük
méréséhez, minősítéséhez az Oktatási Minisztérium által kiadott útmutatót használjuk.
A feladatok, valamint a mérések eredményei tanulócsoportok szerint számítógépes adatbázisba kerülnek. A
program a testmagasság és a testsúly alapján kiszámítja a testsúlyindexet, ez adja a fittségi pontok alapját. A
pontszámok fejezik ki a tanulók pillanatnyi fizikai állapotát.
A mérések eredményeit a testnevelőkön kívül megismerik az osztályfőnökök, valamint az iskolai védőnő is.
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6.2.3.2. A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje
Az egészséges tanulók felmentését testnevelés óra alól átmeneti időre is csak az iskolaorvos javasolhatja
szakorvosi vélemény alapján. A tanuló ekkor is részt vesz a tanórán, de nem dolgozik.
A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített – vagy gyógytestnevelési
foglalkozást írjon elő a számukra.
A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi testnevelésórákon, de bizonyos
mozgásokat és gyakorlatokat – állapotától függően – nem kell végrehajtania.
Az iskolaorvos – a szakorvosi vélemény figyelembe vételével – a tanulókat gyógytestnevelési foglalkozásokra
utalhatja, ahol megjelenésük és aktív részvételük kötelező.
6.2.4. Balesetmegelőzésre, betegségek elkerülésére, az egészség megóvására nevelés


Felkészítés a balesetveszélyes helyzetek felismerésére és elkerülésére:
o az iskolában,
o a háztartásban,
o a közlekedésben.



A gyógyításba és gyógyulásba vetett bizalomra nevelés.



A szűrővizsgálatok, a prevenció jelentőségének megismertetése.

6.2.5. Mentálhigiéné, krízisprevenció


A lelki egészség megóvására nevelés.



A perszonalizációs és szocializációs folyamatok segítése.



A problémamegoldó, konfliktuskezelő, konfrontációtűrő-képesség fejlesztése.



A pozitív jövőkép kialakulásának támogatása.

6.2.6. Függőséghez vezető szokások megelőzésére nevelés


A függőséghez vezető motívumok, veszélyhelyzetek felismertetése.



Az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek elutasítására nevelés.

6.2.7. Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés


Folyamatos, reális önismeretre nevelés.



A társas kapcsolatokra való nyitottság fejlesztése.



Elfogadó, toleráns magatartásra nevelés.



Felelős, örömteli párkapcsolatok kialakítására nevelés.

6.2.8. Családi életre, társsá, szülővé nevelés


A nemi szerepvállalásra való felkészítés.



Családtervezésre, gyermekgondozásra, gyermeknevelésre való felkészítés.



A család harmonikus életvitelének megtervezésére, megszervezésére való felkészítés.



A családi szerepek megélésére való nevelés.



Harmonikus életvitel megteremtésének képességére való nevelés.
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6.3. Tevékenységi formák a többi tanórán
Osztályfőnöki órákon egészségnevelési témát dolgozunk fel osztályonként, ennek során kiemelt fontosságú a
testi egészség mellett a lelki egészség is. A lelki egészség fejlesztését szolgálják a személyiségtesztek értékelése
utáni feladat meghatározások. Igény szerint külső szakember (orvos, védőnő, egészségszervező) meghívása is
indokolt lehet. A testi egészségre nevelést erősíti az iskolai egészségnevelési program témaköreinek feldolgozása az
osztályfőnöki, biológia és etika órákon.
Ezek:


egészséges táplálkozás



dohányzás



alkohol és drog



szexualitás, AIDS

A lelki egészségre nevelést a helyi tanterv osztályfőnöki óráiban szereplő konfliktuskezelés (önismeret, stressz
kezelés, döntéshozás, pozitív döntéshozás) témáinak feldolgozása szolgálja; a feldolgozandó anyagnál
természetesen figyelembe véve a tanulók életkorát. Az osztályfőnöki órán feldolgozott témakörök és a biológia
tantárgy emberismeret anyagrésze koncentrálódik – kölcsönösen erősítve egymást.
6.4. Tevékenységi formák tanórán kívül


Sportköri foglalkozásokat szervezünk tanulóinknak a törvényben előírtaknak megfelelően (ezzel
biztosítjuk a mindennapos testnevelés megvalósulását).



Támogatjuk és elősegítjük a sportegyesületekben végzett munkájukat.



Osztálykirándulások alkalmával az egészséges életre nevelés kiemelt hangsúllyal szerepel.



A városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rendezvényein részt veszünk a tanulókkal, s
mozgósítjuk a szülőket is a programokra.



A lelki egészségre nevelés érdekében nem hiányozhatnak a kulturális programok sem a tanórán
kívül:

színházlátogatások,

rendhagyó

irodalomórák,

kiállítások,

koncertek,

művészeti

közösségformáló csoportok szereplései.
6.5.

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen tartalmazza az egészségneveléssel
kapcsolatos további feladatokat és tevékenységi formákat
 A védő – óvó intézkedéseket.
 A tanulóbalesetek megelőzését szolgáló előírásokat.
 A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatokat.
 A rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket.
 A helyes és biztonságos közlekedésre nevelés feladatait.

6.6. Drog-stratégia – a legális és illegális szerek használatának elsődleges megelőzését, valamint a másodlagos
prevenció elősegítését célzó program
A droggal kapcsolatos problémák egyre jobban érintik a magyar társadalom minden tagját - ahogyan ezt az ISMOM felmérés eredményei is alátámasztják - különösen a 14-18 éves korosztályt. Az iskolai megelőző
tevékenység primer prevenció, mely csak akkor lehet igazán eredményes, ha diákjaink nem kerülnek közvetlen
kapcsolatba a kábítószerrel. Tapasztalataink szerint napjainkban egyre nagyobb teret nyer a "könnyű drogok"
kipróbálása, szorongásoldók, antidepresszánsok rendszeres használata.A társadalmi problémák a tanulók
családi életébe is begyűrűznek: sok a csonka család, nő a nehéz anyagi körülményekkel küzdő réteg. Ugyanakkor
megtalálható az a családmodell is, ahol a gyerekekkel való foglalkozás a zsebpénz odaadásában kimerül. Arra
már nem jut ideje a szülőnek, hogy segítsen a felmerülő problémák, feszültségek megoldásában, egyedül marad
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a gyerek, aki kilátástalannak látja helyzetét. Pedig egyre nagyobb követelményeknek kell megfelelnie, melyeket
az iskola, a társadalom támaszt vele szemben.
6.6.1. A drogstratégia célja
A rendeletnek eleget téve iskolánkban az egészségfejlesztési modellt spirális rendszerben valósítjuk meg a
tanulók számára. A témák koruknak és érdeklődésüknek megfelelően minden évben készségfejlesztő,
kiscsoportos formában kerülnek feldolgozásra. A drogprevenciót sok oldalról, multiplex módon közelítjük meg:
megpróbáljuk a serdülők normáit, elvárásait megváltoztatni, szociális ismereteket adunk, kialakítjuk az
ellenállási gyakorlatokat (hogy hogyan mondjon a kísértésre nemet a diák), és egyben igyekszünk a közösségre
is hatni a közösségi értékek és normák megváltoztatásával. A harmonikus személyiségtől elválaszthatatlan a
személyközi kapcsolatok kialakításában és a konfliktusok kezelésében való jártasság. A megfelelő önbizalom, a
szükségesség érzete, a közösségekhez tartozás, a párkapcsolatok alakításának képessége nélkül elvész az
önirányítás képessége, az egyén egyre kevésbé érez felelősséget saját sorsának alakításáért. Az egyensúly
felborul, a labilis személyiség kapaszkodót keres, és ideiglenesen talál is a "pótszerekben", pótcselekvésekben.
A megfelelő prevenció tartalmát ismét a képességek és készségek adják. Célunk mindemellett az is, hogy a
tiltások mellett alternatívát mutassunk a szabadidő tartalmas, hasznos és kellemes eltöltésére, arra, hogy a
boldogságot drogok nélkül keressék.
6.6.2. Fontosabb feladatok


Létrehozni, rendszerezni és folyamatosan frissíteni egy olyan adattárat, amely a legfontosabb
drogellenes és drogprevenciós szervezetek nevét, címét, szakembereinek megnevezését és
elérhetőségét tartalmazza.



Szakmai kiadványok, ismeretterjesztő anyagok gyűjtése, dokumentációs tár kialakítása.



Faliújság kialakítása a legfontosabb ismeretek és hírek folyamatos közzétételéhez.



A 9-13. osztályok részére kidolgozott drogmegelőzési program megvalósítása osztályfőnöki órák
keretében.



A 9. évfolyamos szülők részére fórum szervezése.



Együttműködés kialakítása és rendszeressé tétele minden, az egészségnevelési és drogmegelőzési
program megvalósulását segíteni tudó szervezettel, a szegedi KEF bizottságaival, tapasztalatcsere
hasonló intézményekkel.

7.

K Ö Z Ö S S É G F E J L E S Z T É S S E L K A PC SO L A TO S F E L A D A T O K

Az emberi élet alapja a társas valóság. Az ebben való élethez, eligazodáshoz elengedhetetlen közösségben való
nevelés, amely mint tanulási színtér is megjelenik. Közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és
társadalom közötti kapcsolatot megteremti. Eredményeképp a másokkal való együttélés, együttműködés
képessége alakul ki, és érvényesül a közösség iránt érzett felelősség. A közösség és az egyén egyszerre forrása
és tárgya a nevelő hatásoknak. A közösségi és egyéni bánásmód egységének, dinamikus egyensúlyának
kialakítása és fenntartása alapvető fontosságú pedagógiai követelmény, mely meghatározott társadalmi feladatot
teljesít. Az egyéni kezdeményezés feltétele a közösség megújulásának. A közösségfejlesztés természetes terepe
az iskolai foglalkozások rendszere, elsősorban a kötelező tanórákon való részvétel. A pedagógiai alapelvekben
már megfogalmaztuk, hogy nevelésünk egyik alapfeladata jól működő közösségek létrehozása és autonóm
közösségi fiatalok nevelése.
Az osztályközösségek fejlesztését kiemelt feladatnak tekintjük, ezen belül a csoportmunkát, mint pedagógiai
eszközt a közösségfejlesztéssel kapcsolatos szituációs gyakorlatokat, játékok alkalmazását, a drámapedagógia
eszközeinek e célból való felhasználását. Az iskola jellegéből adódóan a közösségalakítás kiváló terepe lehet a
művészeti és szakmai foglalkozások kiscsoportos formája, nemcsak a mikroközösség személyesebb volta miatt,
hanem a művésztanár szabadabb, gazdagabb pedagógiai lehetőségei miatt is. Ezen túl számos szervezeti forma
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biztosítja a nevelési feladat sikeres végrehajtását. Az iskolában többféle művészeti kör működik. Ezek egy része
a képzéshez, illetve a szakok munkájához kapcsolódik, más részük az általános műveltség fejlesztését szolgálja,
és lehetőséget ad kötetlenebb együttlétre. Az iskola különféle tanulmányi- és sportversenyei és pályázatai,
megmutatkozásai, fellépések, kiállítások szintén lehetőséget adnak a közösségi lét megélésére, hiszen az
eredményesség nemcsak egyéni siker, hanem a közösség dicsősége. A képzést a rendszeres nyári művésztelepi
foglalkozások is kiegészítik. Nagy jelentősége van az évente sorra kerülő közös rendezvényeknek, amelyek
erősítik az összetartozás érzését az iskolában, és teret adnak a növendékek ötletességének és szervező
készségének.

Az

intézmény

összetettségéből

adódóan

a

közösségfejlesztés

feladatai

differenciáltan

jelentkeznek.
7.1.

A közösségfejlesztés színterei

7.1.1. A közösségi nevelés általános szinterei


család



iskolán kívüli közösségek



óvoda



társadalom



iskola

A gyerekek szempontjából meghatározó a család, az óvoda és az iskola, mert az alapvető viselkedési formákat
itt sajátítják el. Nem becsülhető le a baráti kör, sportegyesület és egyéb közösségek hatása sem, de ezek csak
később kezdenek előtérbe kerülni. A társadalom egészének hatása elsősorban a médián keresztül közvetítődik.
A média hatása különösen erős a gyerekekre. Ezt az iskolának figyelembe kell venni, és megfelelően értelmeznie.
(digitális kompetencia: esztétika, mozgókép kultúra))
7.1.2. A közösségi nevelés iskolai színterei
Az iskola egésze

Tanórákon kívüli, diákok által (tanári

Tanórák

segítőkkel) szervezett iskolai foglalkozások



osztályfőnöki órák



diákönkormányzat



szaktárgyi tanórák



iskolai ünnepélyek

Tanórákon kívüli, felnőttek által szervezett, iskolai



Szabadidős tevékenységek

foglalkozások:



osztálykirándulások



napközi otthon



klubdélutánok



szakkörök



tanulmányi kirándulások



sportkörök

Kulturális és közművelődési programok

7.2.

A közösségfejlesztés alapelvei


pedagógus és növendék kölcsönös, bizalomteli viszonyának kialakítása



a pedagógus számoljon a nevelő hatás befogadásának életkori, fejlettségbeli lehetőségeivel, korlátaival



a nevelő szándék pedagógiailag megalapozott, konkrét legyen, a nevelési eljárás igazodjék a megértett
konkrét körülményekhez



a növendék önértékelő képességének fejlesztése, a nevelésbe való aktív bekapcsolódása révén



a nevelő hatásnak. rendszerszerűnek és egymásra épülőnek kell lennie

7.3.

A közösségfejlesztés célja


A társaság, a közösség iránti igény kielégítése



Az együttélés, az együttműködés adott formáinak, lehetőségeinek megteremtése, folytonos megújítása.



Az egyezségre való törekvésnek és a megoldáskeresés képességének kialakítása kellő felelősségtudattal



Mások véleményének meghallgatására való nevelés



A többség akaratának elfogadására nevelés
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7.4.

A közösségfejlesztés feladatai

Pedagógusaink a közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységüket úgy végzik, hogy a tevékenységi területek
sajátos foglalkoztatási formáit kihasználva tevékenyen hozzájárulnak a tanulók közösségi magatartásának
kialakításához, véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, a közösségi szokások, normák
elfogadásához, a másság elfogadásához, az együtt érző magatartás kialakulásához, a harmonikus embertársi
kapcsolatok fejlesztéséhez.
Az egyén szintjén alapvetően két egymással szemben álló gondolkodásmód létezik: az individuális és a kollektív
gondolkodásmód. Az iskola egyik fontos feladata, hogy a család mellett az iskolai színtéren is megtanulják a
gyerekek a kollektív gondolkodásmódot.
A közösségfejlesztésnél kiemelt kompetenciafejlesztési területek:


Szociális és állampolgári kompetenciák
Közjó iránti elkötelezettség, konfliktuskezelés, együttműködő magatartás
Környezet és az emberi közösségek harmonikus viszonyáért felelősségvállalás,



Anyanyelvi kommunikáció
Saját és közérdek képviseletéhez szükséges szóbeli és írásbeli, nyelvi kifejezőkészség.



tanulóinkkal megismerteti a társas együttélés alapvető szabályait, melyek a közösségben való harmonikus
kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek,



megismerteti népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit,



elsajátíttatja azokat az ismereteket és gyakoroltatja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket,
amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel
való azonosuláshoz vezetnek,



segíti a tanulók kezdeményezéseit, hozzájárul a közvetlen tapasztalatszerzéshez, ösztönzi a szűkebb és
tágabb környezet hagyományainak feltárását, ápolását, az ezekért végzett egyéni és közösségi
tevékenységet,



arra törekszik, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás
egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv,



úgy irányítja a tanulókat, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a vélemények,
érvek kifejtésének, értelmezésének megvédésének a képességei álljanak a kommunikációs kultúra
középpontjában,



a közösségfejlesztő munkája során olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölésére
törekszik, amelyek nem sértik az egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak, a közösség érdekeit
szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységeket szervez,



olyan közösség kialakítására, fejlesztésére törekszik, amely büszke saját közösségének sikereire, értékeli
más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait.



nevelő-oktató munkája során segíti az olyan csoportok kialakulását, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív
irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére valamint hatással vannak a pozitív
töltésű életmód kialakítására. A tanulók a demokrácia működését, az érdekérvényesítés formáit, a másság
elfogadását elsősorban az iskolában tanulják meg. Törekednünk kell arra, hogy a nevelés-oktatás minden
részében fokozott figyelmet fordítsunk ezekre. Külön feladat a szülők bevonása az iskolai életbe.

7.4.1. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink
A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
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Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó
tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.

A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.


Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó
közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró –
személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes –
személyiséggé válásig.

Az önkormányzás képességének kialakítása.


Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői
segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon
tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.

A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.


Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek
tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által
történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett
tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez
szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.

A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.


Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai
keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.

A tanulói közösség kialakítása.


Feladat: A személyiségformálás tekintetében óriási szerepe van az osztályközösségnek. A jó közösség
fejleszti az egyéniséget ezért tudatosan irányítani, szervezni, tudatosra alakítani kell. A tanulói közösség
legyen: jól összehangolt, kiközösítés nélküli, összetartó, nyugodt légkörű.

Neveljen:


felelősségvállalásra



saját képességek maximális kifejlesztésére



játékszabályok betartására



önfegyelemre



becsületességre



mások győzelmének elfogadására



mások személyének és tulajdonának tiszteletben
tartására



helyes értékítélet, önértékelés képességének
kialakítására



közvetlen környezetünk (iskola) megóvására



környezettudatos szellemben szervezze a
mindennapi életét, kirándulásokat, erdei iskolákat





hon-, és népismeretre



hazaszeretetre

Alakítsa ki:


kultúrák, fogyatékosság) (szociális kompetencia)


az empátiás kapcsolatteremtés képességét



a türelem és megértés képességét



saját identitástól eltérő tulajdonságok toleranciáját



önálló véleményformálás képességét (anyanyelvi
kommunikáció)



érvek kifejtésének, megvédésének, értelmezésének
képességét (kommunikációs képesség)



az új információs környezetben való eligazodás
képességét.(digitális kompetencia)

harmonikus kapcsolatra a társadalmi és természeti
környezettel

a másság elfogadását (vallás, életmód, különböző

Mutassa meg:


hogy sokféle vélemény létezik.
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véleményét mindenkinek jogában áll képviselni,



alakuljon ki a tanulóban a bátorító, vonzó jövőkép

megvédeni.



adjon átfogó képet a munka világáról



alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az

A tananyag elsajátíttatásakor minden pedagógus:


segítse a tanulók kezdeményezéseit,



segítse a közvetlen tapasztalatszerzést,



biztosítson elég lehetőséget és teret a közösségi

együvé tartozás és az egymásért való felelősség
érzését (kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia)

cselekvések kialakításához

7.4.2. Kulturális és közművelődési feladatok ellátása
Oktatási intézményünk speciális feladatellátása és művészeti tevékenysége révén fontos szerepet kell hogy
kapjon Miskolc kulturális életében. Ez egyrészt kulturális programok szervezését jelenti: a város, a térség lakói
számára ünnepi alkalmakkor, illetve ismeretterjesztés céljából nyitott programok és versenyek megrendezését.
Másrészt valószínűsíti a város és az egyetem kulturális programjain, kiemelkedő művészeti rendezvényein való
rendszeres részvételt. Intézményünk a művészet határokon átívelő, összekapcsoló hatásának köszönhetően
igyekszik külföldi kapcsolatokkal kialkítani, amelyek hozzásegítik iskolánkat, hogy kulturális szempontból
kiemelkedő jelentőségű külföldi vendégművészek és együttesek, meghívásával járuljunk hozzá Miskolc város
kulturális életének színesítéséhez.
7.4.3. Tanórán kívüli programok
A szakirányú továbbtanulásra való felkészítésnek szerves részei a tanórán kívüli szakmai programok is.
Legtehetségesebb és legeredményesebb növendékeink számára intézményünk biztosítja a legrangosabb hazai
és nemzetközi versenyeken való részvételt. Minden évben rendszeresen, több alkalommal rendezünk növendékés tanári fellépéseket, kiállításokat melyek minden érdeklődő és a hozzátartozó számára nyitottak.
Intézményünkben tanulmányi kirándulásnak minősülnek az egyes (hazai, illetve külföldi) csoportok, művészeti
iskolák kölcsönös látogatásai, cserefellépései, a művészeti versenyeken való részvétel, a táncszínházi
előadások, népi együttesek, hangversenyek, az operaelőadások, színházlátogatások, a zenei intézmények,
kiállítások szervezett látogatásai. Ezek a nevelő-oktató munka szerves részei is, azokat munkatervben
rögzíteni kell.

8.

A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA,
AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI

Célok és feladatok
A Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények és az
ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók – adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai
és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban –
minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A Kerettanterv a gyermekek, a serdülők és ifjak
képességeinek fejlődéséhez szükséges követelmények meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő
oktatást. Ez azonban csak akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja, nevelési, tanításitanulási folyamata teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának: ha fejleszti
a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, edzi akaratukat; ha hozzájárul életmódjuk, motívumaik,
szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez.
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8.1.

A G Y E M E K - É S I F J Ú S Á G V É D E L E M M E L K A P C S O L A TO S F E L A D A TO K

Tanulóink között egyaránt megtalálható a jól szituált és a társadalom peremén élő családból származó gyermek.
Egyre több a csonka család. Szakképzett gyermekvédelmi felelőseink koordinálják az osztályfőnökök és a
szaktanárok felderítő és megelőző munkáját. Az iskola összes nevelője figyelemmel kíséri az érintett gyermekek
és családok sorsát. Az ifjúságvédelmi munka magában foglalja valamennyi pedagógus, az ifjúságvédelmi felelős,
az osztályfőnökök ifjúságvédelmi feladatait. Célunk a tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult
veszélyeztető állapotok felismerése, ezek minél hatékonyabb kezelése. A gyermek- és ifjúságvédelemmel
kapcsolatos tevékenység megszervezésénél a Közoktatásról, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényeket, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelettel, ill. az intézményi SZMSZ -szel, az hangoljuk össze pedagógiai programunkat. Az intézményben az
ifjúságvédelemmel megbízott pedagóguskolléga az osztályfőnökkel és a főtárgy tanárral napi kapcsolatot tartva
ismeri a növendékek helyzetét, körülményeit, és nehézségeik, problémáik megoldására egyéni foglalkozások
keretei között keres megfelelő megoldásokat. A feladatok megvalósításában első helyen az osztályfőnök áll. Ő
irányítja a vezetésére bízott osztályban a pedagógusok ifjúságvédelmi tevékenységét. Jelzi az ifjúságvédelmi
felelősnek a bekövetkezett veszélyeztetettséget, javasolja a tanuló nyilvántartásba vételét. Segít a szülőknek a
nevelési problémák megoldásában, és közreműködik a veszélyeztető körülmények felszámolásában. Számon
tartja az igazolatlan hiányzásokat, segít a tanulóknak a beilleszkedésben, a szabadidő hasznos eltöltésében.
Különös gonddal foglalkozik a nehezen nevelhető, magatartási problémákkal küzdő tanítványaival.
Cél a tanulók és családi, szociális viszonyaik minél sokrétűbb megismerése, a fenyegető veszélyek
feltérképezése.

Együttműködés

a

szülőkkel,

nevelőtársakkal.

A

tanulók

minél

gazdagabb

iskolai

tevékenységének, programjának biztosítása, a veszélyek ellensúlyozása. Az iskola családias légkörének
megőrzése.

Tevékenysége három területre terjed ki: a tanuló fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére,

feltárására, megszüntetésére. Az ifjúságvédelmi munka magában foglalja valamennyi pedagógus, az
ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnökök ifjúságvédelmi feladatait:


célunk a tanulók veszélyeztetettségének megelőzése



a kialakult veszélyeztető állapotok felismerése



ezek minél hatékonyabb kezelése

Az intézményben az ifjúságvédelemmel megbízott pedagóguskolléga az osztályfőnökkel és a főtárgy tanárral
napi kapcsolatot tartva ismeri a növendékek helyzetét, körülményeit, és nehézségeik, problémáik megoldására
egyéni foglalkozások keretei között keres megfelelő megoldásokat.

8.1.1. Elsősorban a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt:


nevelési eljárásainkkal a lehető legnagyobb mértékben közelíteni kívánjuk egymáshoz az eltérő anyagi és
társadalmi helyzetű tanulóink neveltségi és tudásszintjét;



törekszünk a „másság” elfogadtatására; (szociális kompetencia)



szeretnénk megtanítani őket együtt élni hátrányos helyzetű társaikkal;



a rászorulókat a segítség elfogadására;



gondos felderítőmunkát végzünk az iskolánkba lépő új tanulók – első osztályosok és más iskolából
érkezettek – között;



nem zárkózunk el a nevelési problémával, beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel küzdő, más
iskolából jött diákok fogadásától sem. A közösségre és szakmai ismereteinkre támaszkodva, legjobb
tudásunk szerint próbáljuk integrálni őket;



felismerve a gyermekekre leselkedő veszélyeket, bekapcsolódtunk a dohányzás, alkohol, drog, AIDS elleni
programokba;



a különleges bánásmódot igénylő vagy valamilyen részképesség- fejlődési zavarral küzdő gyermekek
számára biztosítjuk a megfelelő ellátást;
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a deviáns magatartási formák kialakulásának megelőzésére egyénre szabott nevelést, a fejlesztésre



szorulók között egyénre szabott követelményrendszert alkalmazunk;
a határtalan és a szülői, felnőtt kontroll nélküli televíziózás ártalmairól rendszeresen szólunk a szülői



értekezleteken és fogadó órákon;
az osztályfőnökök tartós megbízása lehetővé teszi, hogy a veszélyhelyzetbe kerülő vagy abban szenvedő



tanulóinkat a legrövidebb idő alatt a megfelelő segítségnyújtási formában, tanácsadásban részesítsük;
az étkezési, a tankönyvtámogatások és a diákjóléti hozzájárulások (táborozások, erdei iskolai programok



stb.) odaítélésekor a gyermekvédelmi felelősök az osztályfőnökkel együtt javaslatot tesznek a segítségre
szoruló gyerekek és családok támogatására.
8.1.2. Iskolánk általános ifjúságvédelmi feladatai


tanulóink veszélyeztető környezetből való kiemelkedésének segítése



diákjaink testi-lelki fejlődését gátló hatások megszüntetése



kapcsolattartás a szakhatóságokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal



prevenciós munkánkhoz külső szakértők bevonása



beavatkozásunk sikertelensége esetén jelzés a megfelelő szakhatóságoknak

A feladatok megvalósításában első helyen az osztályfőnök áll. Ő irányítja a vezetésére bízott osztályban a
pedagógusok

ifjúságvédelmi

tevékenységét.

Jelzi

az

ifjúságvédelmi

felelősnek

a

bekövetkezett

veszélyeztetettséget, javasolja a tanuló nyilvántartásba vételét. Segít a szülőknek a nevelési problémák
megoldásában, és közreműködik a veszélyeztető körülmények felszámolásában. Számon tartja az igazolatlan
hiányzásokat, segít a tanulóknak a beilleszkedésben, a szabadidő hasznos eltöltésében. Különös gonddal
foglalkozik a nehezen nevelhető, magatartási problémákkal küzdő tanítványaival. Az ifjúságvédelmi felelős fogja
össze az iskola ifjúságvédelmi munkáját. Évente felmérjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat,
gyermekvédelmi felelőseink folyamatosan nyomon követik fejlődésüket. A már kialakult hátrányos helyzet illetve
veszélyeztetettség esetén igyekszünk orvosolni a bajt. Munkánk eredményessége érdekében szoros és jó
kapcsolatot építettünk ki más intézmények szakembereivel:


iskolaorvossal,



védőnővel,



családgondozóval,



fejlesztő pedagógussal, logopédussal,



a rendőrség és



a gyámhatóság munkatársaival.

Lehetőségeinkhez képest próbálunk enyhíteni az anyagi gondokon:


tankönyv hozzájárulások kiadása a jogszabályok szerint



taneszköz térítési díj alóli mentesség biztosítása, a költségvetési keretek figyelembevételével.



fenntartói alapítványunk bevonása a hátrányos helyzetű gyermekek anyagi segítésébe

Felelősei a gyermekvédelmi felelősök az osztályfőnökök bevonásával. Igyekszünk az ingerszegény környezetből
érkezőket élményekhez juttatni kirándulások, táborozások, kulturális és sportprogramok, vetélkedők
szervezésével. Megemlékezünk a hagyományos ünnepnapokról, (mikulás, karácsony, farsangi bál, húsvét,
gyereknap), ápoljuk hagyományainkat, élményt és példát adva azok számára is, akiknél ez otthon nem adatik
meg. Választékos iskola program kínálatunk, ahová célzatosan irányítjuk a gyermekeket a szabadidő hasznos
eltöltése, és saját épülésük végett. A tanulási nehézségekkel küzdő tanítványainkat fejlesztjük, napközben,
fejlesztő pedagógiai programokra irányítjuk. Tanítványaink szüleivel állandó a kapcsolatunk. Szoros kapcsolatot
tartunk fenn a Családsegítő Központtal, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Nevelési Tanácsadóval. Tájékoztatjuk a
családokat a törvény adta család- és gyermekvédelmi lehetőségekről.

57

8.1.3.

Az ifjúságvédelmi felelős feladatai



mindazoknak a feladatoknak az iskolai koordinálása, amelyek az osztályfőnökökre hárulnak



nyilvántartásba veszi az osztályfőnökök által jelzett veszélyeztetett tanulókat



részt vesz a speciális ifjúságvédelmi munka szervezésében, megvalósításában és ellenőrzésében



kapcsolatot tart az állami szervekkel



szorgalmazza a mentálhigiénés programok működését



figyelemmel kíséri a veszélyeztetett tanulókat



figyelemmel kíséri az ifjúságvédelemmel kapcsolatos pályázatokat, erről a nevelőtestületet
tájékoztatja és szorgalmazza a pályáztatást



részt vesz a szakmai értekezleteken, fórumokon, továbbképzéseken



koordinálja az iskolai drogprevenciós programokat



az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen
időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó
intézményt kereshetnek fel,



a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert
veszélyeztetett tanulóknál – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – családlátogatáson megismeri a
tanuló családi környezetét,



gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető
tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti szolgálatot,



a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken,



a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a
tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség
esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében,



az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó
fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági
lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti otthona stb.) címét, illetve telefonszámát,



az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai keretében
egészségnevelési,

ennek

részeként

kábítószer-ellenes

program

kidolgozásának

segítése,

végrehajtásának figyelemmel kísérése; szükség esetén intézkedés megtételének kezdeményezése az
iskola igazgatójánál, a tanulók, a szülők és a pedagógusok tájékoztatása.
8.1.4.

A pedagógus oktató-nevelő tevékenységével szemben támasztott alapvető követelmény



a gyermeki jogok védelme;



nevelő-oktató munkája során figyelembe vegye a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének
ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek képességének
kibontakozását, illetve a hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását;



közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető
körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében;



tiszteletben tartsa a tanulók emberi méltóságát és jogait;



a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekben rendszeresen tájékoztassa ill. ha a gyermek
jogainak megóvása érdekében intézkedést tart szükségesnek;



ahhoz, hogy a gyermek családban nevelkedjen, s családjától megkapja a segítséget iskolai
kötelezettségének teljesítéséhez, a családdal, a szülőkkel rendszeresen kapcsolatot kell tartania.
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8.1.5. A gyermek- és ifjúságvédelmi munka keretében az osztályfőnökök feladatai


évfolyamismétlő vagy más iskolából átvett tanulók, kollégisták beilleszkedési problémáinak feltárása,
beilleszkedésük segítése,



a gyerekek illetve szüleik figyelmének felhívása szociális jellegű támogatásokra (étkezési hozzájárulás,
beiskolázási segély, tankönyvtámogatás)



kapcsolatfelvétel a veszélyeztetett gyerekekkel és szüleikkel egyéni beszélgetés, szükség esetén
családlátogatás útján,



információk nyújtása, melyek segítségével a jogi, egészségügyi, szociális és társadalmi problémákat és
azok megoldásait jobban megismerhetik,



a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében
kapcsolattartás a szülővel, közreműködés az osztályban tanító tanárokkal és az ifjúságvédelmi
felelőssel. A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön

A gyermek- és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik iskolánk pedagógiai tevékenységéhez. A szociális
hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységet; valamint a
gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet végzünk. Olyan igazgatási, pedagógiai
tevékenységet kell folytatnunk, amely eleve kizárja annak a lehetőségét, hogy bármilyen okból, így a gyermek
vagy hozzátartozói színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai vagy társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi
helyzete, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt, valamint
az intézmény fenntartója alapján hátrányos megkülönböztetésben részesüljön.
8 . 2 . T A N U L Á S I K U D A R C N A K K I T E T T T A NU L Ó K F E L Z Á RK Ó Z TA TÁ SÁ T SE G Í T Ő P RO G RA M O K
A felzárkóztatás kiindulása mindig a tanulási nehézségek okainak feltárásával kezdődjön. Ez nem csak az
osztályfőnökök és a fejlesztő pedagógusok feladatköre, hanem mindnyájunk felelőssége. A felzárkóztatás alapja
a bizalom és az önbizalom erősítése, a fokozott személyesség a munkakapcsolatban. Ezek nélkül nincs hatékony
fejlesztés! Személyre szabott feladatokkal segítünk a lemaradt tanulókon. Fontos, hogy szintjükhöz mérjük a
követelményt. A fokozatosság elve alapján nehezülhetnek ezek a feladatok. A tanulási kudarc, az ismeretszerzési
tevékenység folyamatos sikertelensége személyiségromboló, ugyanakkor gátló tényezőként lép a fejlődésbe. A
kudarcnak kitett tanulók általában sérültek, nehezen nevelhetők beilleszkedési nehézségekkel küszködnek.
Speciális szakértelmet igényel felismerésük, egyéni különbségeket figyelembe vevő differenciált bánásmódra van
szükségük.
Szeretnénk elérni, hogy a „tanulási kudarc” iskolánkban ne legyen használatos fogalom. Sikerélmény programunk
azon alapszik, hogy minden diákunk felfedezi a tanulás örömét, azt, hogy miben jó és sikeres, és a helyes
önértékeléssel elérjük, hogy a számára nehézséget okozó területen a maga által kitűzött fejlődési cél elérésében
szívesen fogadja segítségünket. Azonban a felmenő rendszerű indulás miatt sok esetben olyan tanuló érkezik
iskolánkba, aki addigi tanulmányait „tanulási kudarc”-ként élte meg, úgy a tanulási kudarcok okainak
feltárásának első lépése, hogy miben sikeres, tehetséges. Sikerélmény nyújtható a tanulónak a sokoldalú
személyre szabott foglalkoztatással, szükséges esetben differenciált oktatással, differenciált értékeléssel. Nagy
hangsúlyt fektetünk minden tárgy vonatkozásában a tanulás tanítási módszerek elsajátítására, mely programok
személyre szabottan segítik az egyéni előrehaladási ütemet.
A tanulási kudarcok megelőzése érdekében minden pedagógusunk a továbblépéshez szükséges tudásszint
felmérésével kezdi minden tanév elején a tantárgya oktatását – ha ennek tananyaga korábban oktatott
ismeretekre épül –, és az eredményektől függően ismétlő, szintre hozó, felzárkóztató foglalkozásokat épít be a
tanmenetébe a szükség szerinti óraszámban, illetve szükség szerint tervezi és alkalmazza a felzárkóztatás egyéb
formáit.
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8.2.1. Az esélyegyenlőség megteremtésével céljaink


a pozitív, öröklött tanulási motívumok megerősítése



az esetleges, fejlődést gátló szülői beállítódások enyhítése



a tanulmányi téren történő felzárkóztatás



a tanuláshoz elengedhetetlen, nyugodt iskolai légkör biztosítása



helyes tanulási módszerek, szokások kialakítása



apró tanulmányi sikerélmények pozitív megerősítése



az akarat edzése



az érzelmi élet gazdagítása

8.2.2. A felzárkóztatás formái


tanórai ismétlő, szintre hozó, felzárkóztató foglalkozások



differenciált személyre szabott oktatás,



tanórán kívüli egyéni vagy csoportos felzárkóztatás



egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése



a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatára épülő beszélgetések



a nevelők és a szülők személyes kapcsolatára épülő konzultációs lehetőségek

8.2.3. Felzárkóztató program
Minden szaktanárunk, akinek tanulócsoportjába tanulási kudarcnak kitett tanuló kerül, egy félévre szóló,
felzárkóztató programot készít az érintett tanulók felzárkóztatásának segítésére. A felzárkóztató program
tartalmazza


a tanulási kudarcnak kitett tanulók nevét, és tanulónként a tanulási kudarc feltételezett okát (pl.
munkafegyelemmel, szorgalommal, egyéni képességekkel kapcsolatos probléma, sajátos nevelési
igényből eredő hátrány, stb.);



a felzárkóztató program keretében elérni kívánt fejlesztési célt (pl. tanulási módszerek fejlesztése,
hiányzó ismeretek pótlása, képességek, készségek fejlesztése stb.)



a felzárkóztató program keretében tervezett tevékenységeket (pl. differenciált osztálymunkában történő
egyéni foglalkoztatás, tanórán kívüli felzárkóztatás, családlátogatás, szülővel való kapcsolattartás, stb.)

A felzárkóztatás sikerét osztályozó értekezleteken minden érintett tanulónál egyénileg, illetve a félévi és tanév
végi nevelőtestületi értekezleteken összesítve is értékeljük. Minden pedagógus és pedagógiai munkát
közvetlenül segítő munkatárs segíti a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkózását
tanulótársaihoz. Külön odafigyelés a nehezen haladó tanulókra a tanórai foglalkozások keretében is;
szakemberek segítségének igénybevételével. A kötelező és választható tanórai foglalkozások keretében
közismereti felzárkóztatás, készség-képesség fejlesztő foglalkozás.

8.2.4. Felzárkóztatással kapcsolatos feladatok
Az intézmény az intő jelek alapján a mielőbbi felismeréssel küszöbölje ki azokat a kritikus pontokat, melyek
megelőzhetik a probléma további erősödését. Egyéni kezelés alkalmazásával, korrekciókkal segítse a rászoruló
tanulókat. A tanulók megismerése, szakmai konzultációk (ide tartozik a tanulási képességeket vizsgáló és
rehabilitációs

bizottság

szakvéleményének

használható

formájú

anyaga),

program

megtervezése,

programvezetés; kiemelt terület a készségek, képességek, tanulástechnikák, ismeretek bővítése.
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8.2.4.1. Feladatok


Felmérni a sérültség területét , fokát.



Szülőkkel egyeztetni a problémát



Órarendben biztosítani az egyéni fejlesztés lehetőségét



Biztosítani kell az intézményben a humánus környezetet

Alsó tagozatban az egész napos iskolai oktatással több időt biztosítunk a folyamatos megfigyelésre, 2-3 óra
ismeretszerző óra után hosszabb szünetekkel törjük meg a monotonitást, 1-2 óra gyakorló órával biztonságot
nyújtunk a teljes körű felkészülésre. A délutáni a készségtárgyak pihentető, ugyanakkor alkotó jellege csökkenti
a kudarcélmény elhatalmasodását. Otthoni házi feladat nem terheli tovább a tanulókat. Alapfokú
művészetoktatás lehetősége biztosítja, hogy ne csak a közismereti tantárgyak jelenjenek meg értékként. A
történetek dramatizálása segíti a megértés, rögzítés folyamatát, a bábozás elősegíti a szövegértés, a
beszédkészség fejlődését, a készségtantárgyak tanítása szakos ellátottsággal történik. A mozgás koordináció
erősítése a mozgáskultúra sokirányú fejlesztésén keresztül zajlik:


sport



tánc



játék



képzőművészet

Felső tagozaton elengedhetetlen a modern technikai eszközök alkalmazása, 5. osztálytól tanítjuk a tartalmi
ismeretek lényegkiemelését. Az érzelmi intelligencia fejlesztése erősíti a közismereti tantárgyak elsajátítását,
ugyanakkor lehetőséget nyújt önálló életpálya kialakítására. (komplex művészetoktatás egységes iskola). A
tantárgyak modulokban történő oktatása értelmezhetővé, befogadhatóbbá teszi a nagy mennyiségű
ismeretanyagot 7. osztálytól törekszünk az önálló ismeretszerzés képességének kialakítására
8 . 3 . S Z O C I Á L I S H Á T R Á N Y O K E N Y H Í T É SÉ T SE G Í T Ő TE V É K E NY SÉ G E K
Tapasztalható, hogy fokozatosan csökken a beiskolázási tanulólétszám ugyanakkor növekszik az egyre
nehezebb körülmények között élő tanulóink száma. Mi is ismerjük a jelenséget, és különböző módon segítjük
hátrányos helyzetű tanulóink beilleszkedését, folyamatos fejlődését. Ez a feladat igényli a legtöbb tapintatot. A
mai társadalomban az emberek illetve a családok anyagi helyzete különböző. A szülő nehezen nyilatkozik anyagi
gondjairól, sokszor a pedagógus veszi észre, hogy a család problémával küzd. Az év elejei tanszervásárlás, a
havi ebédbefizetések több szülőnek gondot okoznak.
Az otthoni gondok mindig kihatnak a tanulók tanulmányi munkájára, sőt magatartására is. Ez a legfontosabb
jelzés a pedagógus számára. Ha egy gyerek megváltozik – főleg negatív irányba – ott a problémát elsősorban a
családban kell keresni. Amennyiben otthon a gondok sokasodnak, a szülők is türelmetlenebbek, nyugtalanabb
háttérből kerül hozzánk a tanuló.
Az iskola a saját erejéhez, erőforrásaihoz mérten a rászorulók számára segítséget nyújt. Az e téren meglevő
hátrányos helyzet sokszor nehezen ismerhető fel. Ennek felismerésében alapvető szerepe van az
osztályfőnöknek, az osztályban tanító szaktanároknak.
8.3.1. Célunk
Célunk segíteni azon tanulóink beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik szociális körülményeiket tekintve –
akár átmenetileg is – hátrányos helyzetűek. Mindezek ismeretében tudjuk megtervezni minden év végén a
következő tanév várható feladatait. Fontos feladat, hogy a családokat partnerként vonjuk be az iskolai
folyamatokba, döntésekbe. El kell érnünk, hogy bizalommal fordulhassanak bármelyik kollégához, ha segítséget
igényelnek.
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8.3.2. Feladatok
A hátrányos, ill. veszélyeztetett helyzetű tanulók kiszűrése, a veszélyeztetettség, ill. hátrányosság okainak



feltárása. (felmérések, beszélgetések, környezettanulmány)
Kapcsolat a szülői házzal a feltárt problémák megoldására, újabbak megelőzésére. Rendszeres



tájékoztatás a tanulókat, ill. szülőket érintő kérdésekről, a tanulók eredményes előrehaladása, fejlődése
érdekében.
8.3.3. Kompetencia fejlesztési feladatok
A szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekeinknél különösen fontos a következő kompetenciaterületek
fejlesztése, amelyek a későbbi társadalmi beilleszkedésüket, szocializációjukat segítheti elő:
Anyanyelvi kommunikáció:



Önálló szövegértés, szövegalkotás, gondolatok, vélemény megfogalmazása

szóban és

írásban
Matematikai kompetencia:



Alapvető, gyakorlati számolási és gondolkodási képességek kialakítása, amelyek

konkrét

élethelyzetek megoldására készítenek fel.
Digitális kompetencia:



Információkeresés
Szociális és állampolgári kompetencia:



Konfliktusmegoldás, közügyekben való eligazodást segítése, flusztráció kezelése.
egyéni és közérdek tisztelete
8.3.4. A szociális hátrányok enyhítését az alábbi pedagógiai tevékenységi formák szolgálják


Felzárkóztatás, illetve tehetséggondozás,



Önismereti csoportok létrehozása, működtetése,



Drog- és bűnmegelőzés,



Mentálhigiénés programok,



Pályaorientációs tevékenység,



Táborozások, kirándulások, országjárások,



Figyelemfelhívás a tanulássegítő foglalkozások előnyeire,



Kapcsolattartás a szakmai szolgáltató intézményekkel,

8.3.2. Támogatási formák


a taneszköz térítési díjak részbeni vagy teljes elengedése



a központi tankönyvtámogatás differenciált elosztása



helyi, önkormányzati, állami támogatások felkutatása és megpályázása



különböző szintű támogatások elnyerésére történő ösztönzés,



táborozási, kirándulási hozzájárulások,



alapítványi támogatások,



pályázat-figyelés, részvétel pályázatokon,
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8.4.

KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA

Diákjaink nem lehetnek közömbösek a szűkebb és a tágabb környezetük tisztasága, esztétikuma és a világ
globális problémái iránt. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink környezetükért felelősséget érző és tenni akaró
emberekké váljanak, akik az emberi alkotásokat tisztelik. A környezeti nevelés kiterjed az emberi együttélés,
illetve az ember-természet kapcsolat bemutatására és formálására, elősegíti a környezeti- és egészségtudatosság erősödését. A pedagógiai gyakorlat kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, a társas készségek
fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is. A környezeti nevelés iskolai gyakorlatában harmonikusan
ötvöződnie kell a környezettudományi és társadalomtudományi ismereteknek. A környezeti nevelés legfontosabb
értéktartalmai a fenntartható fejlődéssel, a jövő nemzedékek életminőséghez fűződő jogaival, a bioszféra iránti
felelősségünkkel kapcsolatosak, ezért hangsúlyosan erkölcsi-etikai irányultságúak, attitűdöket és szokásokat
formálóak. A környezeti nevelés során felértékelődik a tantárgyak közötti integráció, a különböző tantárgyak
ismeretkészletét összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai törekvés. A környezeti nevelés is igényli azt a
minőségfejlesztési gyakorlatot, amely az iskola pedagógiai eredményességét képes hosszabb távon biztosítani.
Fontos, hogy az iskolai élet mindennapjaiban, a tanítási órákon kívül is érvényesüljön a nevelőintézmény
egészének ökológiai kultúrája (hulladék újrahasznosítás, energiatakarékosság stb.). Az iskolai környezeti
nevelésnek megvannak az iskolán kívüli formái is, teret nyújthatnak közművelődési intézmények, múzeumok,
növény- és állatkertek, vadasparkok, nemzeti parkok stb. számára is.
Óriási szerepe van az olyan nevelésnek, mely a környezet egységének megértését, elfogadását tűzi ki célul. Ez
olyan neveléssel érhető el, mely a kultúraterületek együttesével a környezetről szól, az egész személyisége hat,
és minden gyerek részesül benne. Így alakul ki olyan gondolkodási és cselekvési kultúra, mely ismeri és elismeri
a környezetfejlődés eredményét, és tiszteletben tartja a környezetfejlődést.
A z egységes általános- és szakközépiskolában a környezeti nevelés egyik nagy lehetősége, hogy az adott
tananyag tanítása során, a tanórán a tanár megbeszélje a tanulókkal a környezettani ismereteket, problémákat,
megoldásokat. Ezt a helyi tanterv több helyen elő is írja a tantárgyak tartalmi részében. Az összes tantárgyra
kiterjedő, összehangolt tanórai környezeti nevelés kezdő lépése lehet egy iskolai program elindításának. Az a
tény, hogy a tanulók különböző tantárgyak óráin és több tanár közvetítésével találkoznak a környezetvédelem
kérdéseivel, bemutatja számukra, hogy az élet minden területén fontos problémáról van szó. Ez az oktatási
forma lehetőséget ad arra is, hogy a különböző korosztályokban az életkornak és a diákok meglevő ismereteinek
megfelelő szinten és módszerekkel foglalkozzon a tanár egy témával.
8.4.1. Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés
A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a különböző szintű
személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az osztályfőnök személyisége, és elhivatottsága döntő súllyal
alakítja a tanulókban kialakuló, formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi
tevékenységgé a szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. A tanulók
számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolhatja igényessége, értékrendje. A
környezeti nevelés szempontjából nem meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása. Az általános
tájékozottsága, problémafelismerő- és feldolgozó képessége segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a
környezethez való viszony alakítására, egyben pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja.
A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes, gondos alakítására való nevelésen túl a
mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt
az együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére.
Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket megbontó
tevékenységeit, például a fogyasztói társadalom problémáinak felismerését és megoldását segíti az iskolában.
Ilyenek a táplálkozási szokások, az iskolai büfé kínálata, a szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése,
anyag- és energiatakarékosság az iskolában. A közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző
akciókban való közös részvétel is kiegészítheti és összefűzheti az egyes szaktárgyakat.
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8.4.2. A környezeti nevelés célja
Szem előtt tartva, hogy az egészséges ember egészséges környezetre vágyik, nevelőmunkánk szerves



részének tekintjük a környezeti kultúrára, a környezetvédelemre nevelést.
Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, képesek lesznek a környezet sajátosságainak,



minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére; a környezet természeti és ember
alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére; a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik
vállalására és jogaik gyakorlására.
A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és



közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv.
Kiemelt célunk a környezettudatos állampolgárrá nevelés, aminek érdekében képessé kell tenni a diákokat:




a környezetvédelem szükségességének felismerésére



annak a ténynek a jobb megértésére, hogy az emberiség jóléte a környezet állapotának és a természet
megújuló képességének függvénye.

Ki kell alakítani a tanulókban


a környezettudatos magatartást és életvitelt



a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt.

A célok eléréséhez a következő készségek kialakítása és fejlesztése szükséges:


alternatív, problémamegoldó gondolkodás



ökológiai szemlélet, gondolkodásmód



szintetizálás és analizálás



kreativitás



együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód



vitakészség, kritikus véleményalkotás.

8.4.3. A környezeti nevelés feladatai


Tudatosuljon a tanulókban az egyén és a társadalom felelőssége az egészséges környezet
megvalósításában.



A harmonikus környezet szépségének, a természet kimeríthetetlen esztétikumának befogadására és
élvezetére is érzékennyé kell tennünk a tanulókat.



Legyenek tisztában a levegő, a víz, a talaj szennyező anyagaival, ezek káros hatásaival. Elkülönítve
gyűjtsék a veszélyes hulladékot.



Legyenek tisztában a zajártalommal, annak megelőzésével.



Érezzék fontosságát a nemzeti parkok jelentőségének, védelmének.



Legyenek tisztában az állat- és növényvédelem fontosságával.



Kiránduláskor környezetbarátként viselkedjenek.



Környezeti nevelési gyakorlatunkban egyaránt legyen jelen a társadalmi és természettudományi
megközelítés. Ezt segítheti a környezet tudományos vizsgálata, a megismerés öröme és a művészetek
közvetítette érzelmek befogadása.



A környezeti folyamatok történetiségét is érzékeltetnünk kell. Múltbeli cselekvések, döntések
következményeivel kell szembesülnünk, ugyanakkor az aktuális problémákra adott válaszok,
beavatkozások hatásai késleltetve, a jövőben jelentkeznek.
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A környezeti nevelésünk egyaránt jelenti a helyes döntések meghozatalához szükséges ismeretek



átadását, valamint a magatartások, viszonyulások, értékrend, pozitív jövőkép és a környezeti etika
kialakulásához nélkülözhetetlen élményhelyzetek biztosítását.
8.4.4. Fejlesztési követelmények:
A tanulót jellemezze a nyitottság, mutasson érdeklődést a környezet élő és élettelen világa iránt. Ismerje fel a
környezeti problémákat lokális és globális szinten. Próbáljon megoldási javaslatokat tenni. Környezetében
végzett megfigyelései, vizsgálatai alapján törekedjen tapasztalatok megszerzésére. Legyen képes az így szerzett
tudását és az ismeretszerzés folyamatában fejlődő készségeit, képességeit alkalmazni:


értékelje a természet szépségeit



vegye észre az élő és élettelen világ legjellemzőbb összefüggéseit



legyen képes a környezetében lévő élőlények, jelenségek és folyamatok megfigyelésére



törekedjen a megfigyelések, vizsgálatok tapasztalatainak értelmezésére, ismerje fel az egyszerű
összefüggéseket



legyen képes tanári segítséggel következtetéseket levonni, ítéleteket alkotni



tudja elmondani megfigyeléseit, vizsgálódásainak eredményeit kiselőadás formájában



a csoportmunka során törekedjen feladatmegosztásra, felelősségteljes közös munkavégzésre



igényelje az egészséges környezetet



ismerje fel környezetében a környezetszennyezést, mint veszélyforrást



törekedjen a megelőzésre és a veszély elhárítására



erősödjék egyéni felelősségvállalása a jelen és a jövőbeni környezet iránt (fenntartható fejlődés)



óvja a természetet és embertársait



ha lehetősége van választani, dönteni (vásárláskor, utazáskor), akkor a környezetkímélő terméket,
technológiát részesítse előnyben.

8.4.5, Tevékenységi formák a környezeti nevelés terén kitűzött célok eléréséhez
8.4.5.1. Tanórákon


A biológia, kémia, fizika tantárgyak jellegéből adódóan – a tanterveknek megfelelően valósul meg a környezeti
nevelés.



A természetismeret, környezete ismeret, földrajz, fizika, kémia tantárgyak tananyagában megtalálható
a téma természettudományos feldolgozása.



Az

osztályfőnöki

órákon

és

a

társadalomismeret,

etika

modul

tanterveiben

szerepel

a

környezetvédelem.


Az idegen nyelv, a magyar nyelv és irodalom, a művészetek oktatása sem múlik el a környezeti nevelés
közvetlen és közvetett hatásai nélkül.



Ezeken a tanórákon – a tananyaghoz kapcsolódóan – a tanulók előzetes gyűjtőmunkát végezhetnek;
kiselőadást tarthatnak; kiadványokat kereshetnek könyvtárban; tájékozódhatnak az interneten.



A tantermek rendben tartását, óvását megköveteljük tanulóinktól, hiszen az ápolt, rendezett környezet
segíti a lelki harmónia elérését, a fegyelmezett személyiség kialakítását. A kulturált környezet
érdekében hozzájárulnak a tantermek igényes díszítéséhez, zöld növényeket hoznak az iskolába, s
ápolják azokat.

8.4.5.2. Tevékenységi formák tanórán kívül
Iskolánkban a környezeti nevelés másik lehetősége a tanórán kívüli alkalmak sora. A 7-19 éves tanulók
ismeretanyaga, kommunikációs készsége alkalmas arra, hogy a környezeti folyamatok összefüggését meglássák,
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környezeti problémákra megoldásokat találjanak. A tanórán kívüli alkalmak még nagyobb lehetőséget kínálnak
az ilyen jellegű feladatok megoldására. Minden tanévben kiválasztunk egy „jeles napot”, melyen programsorozat
keretében méltó helyet kapnak azok az alkalmak, amelyek a környezeti nevelés céljait szolgálják. Ehhez
kapcsolódóan rajz-, fotó- vagy plakátpályázatot hirdetünk, és az osztályok között versenyt rendezünk.
8.4.5.3. Egyéb lehetőségek


Osztálykirándulásokon, nyári táborainkban kiemelt hangsúlyt kap a környezetkultúra, a környezetbarát
viselkedés, valamint a környezetvédelem.



Szorgalmazzuk a környezetvédelemmel kapcsolatos versenyeken, pályázatokon való részvételt.

8.4.6. A környezeti nevelés módszerei
A környezeti nevelés természetéből fakad, hogy a tanórán és a tanórán kívül is a hagyományos tanítási
módszereken – frontális munka, csoportmunka, kiselőadás, vita stb. – kívül más egyéb módszereket is
alkalmaznunk kell. Alkalmazott módszerek
Aktív és interaktív módszerek


Riport-módszer:

Kooperatív (együttműködő) tanulási technikák

o kérdőíves felmérés
o direkt riportok

Erőforrások

Játékok


pld.: szituációs játék



Személyi erőforrások



Belsők: tanárok, diákok és szülők,
alkalmazottak

Közösségépítés




csoportszervezés

Külső erőforrások: fenntartó, szülők,
civil szervezetek stb.

Művészi kifejezés

Anyagi erőforrások



pályázat meghirdetése



Saját erőforrások



műalkotások készítése



Külső



értékelés, kiállítás



műsorok szervezése

erőforrások:

fenntartó,

saját

bevétel, pályázat

8.5. FOGYASZTÓVÉDELMI OKTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA
8.5.1. Jogi háttér
A parlament 1997. december 15-én fogadta el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt. melynek
első része V. fejezet 17.§-a rendelkezik a fogyasztók oktatásáról. E törvény írja elő a fogyasztók oktatásának
szükségességét a fogyasztóvédelmi jogszabályok megismerése céljából. E törvény szerint a fogyasztók oktatása
alapvetően állami feladat, amelyet az oktatási intézmények, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és az érdekvédelmi
szervezetek együttműködve teljesítenek. A fogyasztóvédelmi törvény, valamint az EU jogharmonizáció alapján a
közoktatási törvény 2003. évi módosításában is megjelenik a fogyasztóvédelem oktatása. A Kormány 243/2003.
számú rendeletével hatályba lépett új Nemzeti Alaptanterv (NAT 2003) értelmében a helyi tanterveknek
biztosítania

kell,

hogy az

egyes

tantárgyak

sajátosságaihoz

igazodva

a

tanulók

elsajátíthassák

a

fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására. Kiemelt fejlesztési
feladat a Nat-ban a felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói kultúra kialakítása is szerepel.
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8.5.2.

A fogyasztóvédelmi oktatás célja

A fogyasztóvédelmi oktatás célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói magatartás
kialakítása és fejlesztése a tanulókban.
8.5.3.

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez elengedhetetlenül
szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos pedagógiailag megtervezett fejlesztése. Olyan
szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket
egyaránt hordoz magában.
Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakítása, a jogaikat érvényesíteni tudó a közéletben
részt vevő és közreműködő tanulók képzése. A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése a
versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási a gazdálkodási és a
munkaképesség szoros összefüggése az un. cselekvési kompetenciák fejlesztése.(NAT 2003)
Fontos továbbá a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése, és a döntésre való
felkészülés. Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket az
eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a
gazdaságosságot és a takarékosságot.
A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus fogyasztói
magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a diákok értsék, és a saját életükre alkalmazni
tudják az alábbi fogalmakat:
Környezettudatos fogyasztás: Egyfajta középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és
fogyasztásmentesség között.
Kritikus fogyasztói magatartás: A fogyasztói jogok érvényesítése.
A fogyasztónak joga van:


az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez



a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz



a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között



a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez



a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez



az egészséges és elviselhető környezetben való élethez



a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszóláshoz.

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni tudja jogait
és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.
A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban:


Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai.



Tanórán kívüli elemek (vetélkedők, versenyek, rendezvények)



Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel)



Az iskola fogyasztóvédelmi működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások



Módszertani elemek:



A módszereknek tartalmaznia kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés,
információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és a döntés alapján eltervezett
cselekvés végrehajtásának módszereit. Fontos hogy a diákok e módszereket minél többször valós helyi
és globális problémákon és értékeken keresztül maguk alkalmazzák.



Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól



Helyi-, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása



Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel
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Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel



Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár készítése)



Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés)



A fogyasztóvédelmi oktatáshoz a következő szervezetektől kapható segítség és segédanyag:



Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FVF) www.fvf.hu T: 06 (1) 459-4917



Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) www.ofe.hu T: 06 (1) 311-7030



Ajánlás az iskolai környezetvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtására

8.6.

AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI

8.6.1. Kiemelt fejlesztési feladatok


Énkép, önismeret, test és lélek egysége,



Hon- és népismeret,



Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, a demokratikus állampolgárság értékei,



Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás, a célszerű gazdálkodás alapjai,



Információs és kommunikációs kultúra, közlekedési ismeretek, biztonságkultúra,



Tanulás, időbeosztás, munkaszervezés, pályaorientáció,



Testi éslelki egészség, személyes higiéné, az egészséget veszélyeztető tényezők és azok kiküszöbölése,



Felkészülés a felnőtt lét szerepeire, szexualitás, párválasztás, kapcsolatok, konfliktuskezelés.

8.6.2. Az osztályfőnök nevelő munkája
A NAT alapján készült Kerettanterv tehát olyan iskolai pedagógiai munkát feltételez, amelyben a tanulók
tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban; figyelembe véve,
hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb
fóruma is. Az ismeretek, a készségek, a képességek elmélyítése során sokféle nevelő hatás éri a tanulókat.
Bármilyen színes és tartalmas is a tanítási órák tananyaga, a szükséges nevelési hatásokat, a tanulók
személyiségének sokoldalú fejlesztését csak tervszerűen kialakított nevelési rendszerrel, gondosan egymásra
épített nevelési tartalmakkal lehet megvalósítani. A tanulók személyiségfejlődését kibontakoztató pedagógiai
folyamatokat, az osztályban érvényesülő nevelési hatásokat az osztályfőnöknek kell összehangolnia. Az
osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, összehangolja az iskolai és
iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az
osztály életét, biztosítja annak bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen
megismerése és az osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán
kívüli

programok:

tehetségfejlesztő

programok,

klubdélutánok,

sportfoglalkozások,

rendezvények,

diákgyűlések, utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb. Az osztályfőnöki munka
eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai szüleivel, erősíti a családból származó
pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki
munka kritikus pontja a torz családi nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások
kivédése.
Az osztályfőnök nevelő munkáját az iskola pedagógiai programja, és osztályfőnöki munkaterve alapján
végzi. Tevékenysége három fontos feladatkörre terjed ki:


ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása,



szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása,



közvetlen nevelőmunka.

A Kerettanterv által biztosított osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a
tanulók nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az osztályfőnöki
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órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a helyes vitakultúra kialakításának
nélkülözhetetlen gyakorlóterepe.
Célunk, hogy a gyerekek fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. Gondolkodjanak, kérdezzenek,
vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat ne a tanár fogalmazza meg, ő csak a saját véleményét
mondja el, de társ legyen a megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy problémát alternatív módon lehet csak
kezelni. Lényeges, hogy az osztályfőnök – akinek célja a gyerek sokoldalú megismerése és fejlesztése – élvezze
ezt a szabadságot adó együttlétet. Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a gyermekek autonóm törekvéseit,
fogadja el fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a gyermekeknek, a fejlesztő szándék mellett is elfogadva
őket olyannak amilyenek, hisz élettapasztalatukat, társadalmi – emberi mintáikat és személyes élményeiket saját
környezetükből, életterükből hozzák.
Az osztályfőnöki órákon törekednünk kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a tanulókban lévő gátlásokat,
segíti őket abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a „kényes” témákban is. A feloldódáshoz más környezet
kell, mint a hagyományosan merev tantermi berendezés, az egymás hátát látó gyerekekkel. Ezért célszerű
tantermeink berendezése, mert témától függően átrendezhetők: puffokkal, ülőpárnákkal, vitrinekkel, polcokkal,
meseszőnyeggel. A falon legyen lehetőség „területeket” kialakítani saját osztály-, faliújságra, akár falfirkára is.
Ki lehet alakítani osztálykuckókat. Nem szükséges minden órát ebben a megszokott környezetben tartani, lehet
színhely: könyvtár, múzeum, gyülekezeti terem, vagy éppen a természet.
8.6.3.

Az osztályfőnöki tevékenység jellemzői


Az osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, szabadon választhatók és aktuális
eseményekhez kapcsolódóak.



Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az
erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanulókat a kulturált társas
kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat
alakulásához.



A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és társadalmi
környezetről,az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal és etikai normákkal.



Az „Ember-, és társadalomismeret, etika” 7. osztályos modul ismeretanyagához számos ponton
kapcsolódnak az osztályfőnöki órák témái. Szükség van azonban arra, hogy a javasolt osztályfőnöki
program koncentrikusan bővülő ismeretrendszere már 5. osztálytól járuljon hozzá a fiatalok
önismeretének, önfejlesztő stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges életmód,
konstruktív életvezetés, magatartáskultúra, erkölcsismeret, vallásismeret)



Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a tanuló
szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését.



Segítse a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes és hasznos
kapcsolatok kialakítására és ápolására.



Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét az
életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt. Elengedhetetlen a tanulók aktív részvétele mind
az óra előkészítésében, mind a nevelési téma feldolgozásában!

8.6.4.

Kiemelésre javasolt fejlesztési követelmények


A tanuló legyen képes az embert, mint összetett biológiai, szellemi, társadalmi és erkölcsi lényt
értelmezni.



Ismerje a pszichikus működés fő törvényszerűségeit, a személyiség komponenseit.



Felelősen szabályozza szükségleteit, értékrendjét és kapcsolatrendszerét.



Dialektikus összefüggéseiben értelmezze saját létét, céljait és tudatosan alakítsa / alapozza
konstruktív életvezetését.
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A tanulók ismerjék meg önmagukat és egymást, legyenek közösségük és saját személyiségük
tudatos formálói.



Helyesen értelmezzék azt a tényt, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteik, választásaik,
személyközi kapcsolataik minőségének függvénye.



Alakuljon ki bennük az egészséges életvezetés igénye és gyakorlata.



Ismerjék hazánk kiemelkedő államfőit, tudósait, feltalálóit, művészeit, íróit, költőit és sportolóit,
akiknek kulturális örökségünket köszönhetjük.



Alkalmazzák a társadalmi normáknak megfelelő tanult és ismert magatartási formákat és
szabályokat a mindennapi életben.



Gyakorolják

a

társas

érintkezési

formák

szabályait

konkrét

élethelyzetekben:

köszönés,

bemutatkozás, kérés, meghívás, tájékoztatás, ajándékozás, megfelelő módon való visszautasítás
bemutatkozás.


Készüljenek fel a sikeres pályaválasztásra, s az egészséges és konstruktív életvezetésre!



Érezzenek felelősséget a természeti, társadalmi és emberi környezetükért, legyenek annak aktív
alakítói, formálói!

Ezek a fejlesztési követelmények természetesen csak a nevelési – oktatási folyamat egészében valósíthatók meg,
az osztályfőnöki óráknak kitüntetettszerepe lehet a szintézisteremtésben.

8.7. AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT MEGSZERVEZÉSÉNEK RENDJE
Fontosnak tartjuk, hogy a diákok és szüleik ismerjék az erre vonatkozó jogszabályt és azt, hogy az önkéntes
munka milyen területeken valósulhat meg. „A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi
közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy
csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés) Ennek
értelmében csak a tanuló lakhelye környezetében vagy az oktatási intézmény környezetében szervezhető meg a
tevékenység a diákok számára.” A diákok ‒ a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján ‒ maguk választhatják
ki az általuk végzendő tevékenységeket az iskola által megszervezett, vagy az iskola által elfogadott
tevékenységek közül. A középiskola feladata és felelőssége az iskolai közösségi szolgálat szervezése és
koordinálása, ezért előírás, hogy csak az iskola szervezésében lehet az elszámolható tevékenységet végezni. A
diákoknak a tevékenység megkezdése előtt rendelkeznie kell az erre jogosult iskolai személynek, a feladat
felelősének és szüleinek jóváhagyásával. Az iskolában vagy a fogadó szervezetnél a közösségi szolgálat kapcsán
partneri viszony alakul ki az összes érintett között, nem jelenhet meg alá-fölérendeltség sem a pedagógus-diák,
sem a fogadó szervezet-diák, sem az ellátott, segített személy-diák viszonyában. Az alapvető pedagógiai cél
szempontjából fontos, hogy tevékenységtől függően, lehetőség szerint több területen és rendszeresen ismétlődő
tevékenységekre épülve végezze a diák ún. kontaktórát. Olyan tevékenységekben vesznek részt a diákok,
amelyek hosszú távon fenntarthatók, valamint a további évfolyamok és az ellátottak számára is előnyösek. A
tanuló a közvetlen hozzátartozójánál, annak közvetlen munkahelyén, rokoni kapcsolatban álló felnőtt felügyelete
alatt nem végezhet közösségi szolgálatot.
A közösségi szolgálatot 11. évfolyam végéig teljesíteni kell. Amennyiben a diák nem tudja teljesíteni a
közösségi szolgálatot a 11. évfolyam végéig, rendkívüli esetben még az érettségi évében teljesítheti a hiányzó
óráit. Cél, hogy ne maradjon a 12. évfolyamra még teljesítendő óra, mert ez megnehezítheti az érettségire való
felkészülést. Ugyanakkor a jogszabály lehetővé teszi, hogy az intézmények saját arculatukhoz illesszék a
közösségi szolgálatot. Tehát a tantestület döntése alapján a közösségi szolgálat szervezhető úgy is, hogy az
nem három évfolyamon arányosan elosztva, hanem két vagy egy évfolyamra korlátozza.
A munkavégzés formai keretei: A közösségi szolgálat teljesítése során: egy óra = hatvan perc szolgálati idő
(a helyszínre történő utazási idő nem számít) alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben
végezhető a közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén, feladat - ellátási
helyén, de legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül szervezhető meg.
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8.7.1.

Gyakorlat megszervezése

A közösségi szolgálat megszervezésére az iskola igazgatója jelöli ki azt a személyt, aki a programszervezésért
és koordinálásért vállal felelősséget. Az iskola tanulólétszámának függvényében a kijelölt személy lehet az
osztályfőnök vagy más pedagógus is, illetve szükség szerint bevonhatók további pedagógusok is a feladat
ellátásába. A közösségi szolgálatot végző diákoktól időről időre érdeklődnie kell a tanulók tapasztalatai,
nehézségei felől. Szükséges a rendszeres kapcsolattartás biztosítása, az együttműködés és a folyamat nyomon
követése. Biztosítjuk a tanuló számára a lehetőséget, hogy jelezhesse, megbeszélhesse a tapasztalatait,
problémáit, sikereit, illetve alkalmat keresünk arra, hogy saját tevékenységére egyénileg vagy csoportosan is
reflektáljon. A koordináló vagy a kijelölt felelős pedagógusnak rendszeres kapcsolatra kell törekednie a saját
intézményen

belül

az

érintettekkel

és

a

fogadóintézményekkel,

vagy

a

fogadóként

megjelenő

magánszemélyekkel. A koordinátornak tudnia kell, hogy éppen melyik diák, hol, milyen tevékenységet végez. A
pedagógiai célok egyik fontos eleme, hogy a program lehetőséget biztosítson a diákok szemléletének
formálására, ez legjobban a tevékenységre való reflexió révén valósulhat meg, ennek segítésére szolgál a
szolgálatot megkezdő és lezáró 5-5 óra időtartamú ráhangoló, levezető beszélgetés.
Az iskolai koordinátor felelős: a tanulók felkészítéséért, pedagógiai feldolgozásért, a fogadó helyekkel való
kapcsolattartásért, adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért, a kísérésért (ami lehet fizikai, illetve lelki), a
tanulók bevonásáért a folyamat egészébe, a tevékenységek elismeréséért, az alapelvek érvényesüléséért. Az
önkéntes munka lényegének, személyiség formáló erejének felmutatása, a munkát végző és fogadó személy
között. Intézményünkben a diákok maguk választhatják ki a lehetőségek közül, hogy milyen tevékenységet
szeretnének végezni.
Tevékenységi területek a Miskolc – Felsővárosi Református Gyülekezetben:


gyermekek között végzett szolgálat: tábor, kézműves foglalkozások, Arany Kapu gyerek klub
szervezésében és lebonyolításában való segítés, keresztelők alkalmával a család segítése a gyülekezeti
szokásainkat illetően, és ünnepek előtt szervezett alkalmakon segítenek a gyerekeknek a hagyományok
elmélyítésében.



fiatal felnőttek között végzett szolgálat: esküvők alkalmával a család segítése a gyülekezeti szokásainkat
illetően, baba – mama klub, keresztyén kávéház.



idősek között végzett szolgálat: bevásárlás, idősekkel való beszélgetés, egyedül élő idősek behívása a
gyülekezetbe egy-egy családi ünnep előtt, az idősek segítése a gyülekezeti istentiszteletek alkalmával.



a gyülekezetben meghirdetett egyéb alkalmak megszervezésében és lebonyolításában való részvétel.

9.

A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE

9.1.

BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

A családok napjainkban egyre kevésbé tudják ellátni szocializáló, védő funkcióikat, emiatt nagyok a társadalmi
elvárások az intézményes neveléssel szemben. A szokásrendszerek, a harmonikus személyiség, a pozitív énkép
kialakulása a nyugodt és biztonságos családi hátteret feltételezi. Zaklatott világunkban azonban már ezekben a
korai életszakaszokban sem biztosítottak a testi, lelki fejlődés feltételei. Az országos felmérések adatait
figyelembe véve a tanulók közötti fejlettségbeli különbségek egy-egy évfolyamon belül is elérhetik a + - 2 – 2,5
évet. Ezek a fejlettségbeli eltérések a természetes érésbeli fáziseltolódottságokból, az adottságbeli
különbségekből, az óvodai nevelés meghosszabbításából eredő életkorbeli különbségből és a szocio - kulturális
közeg eltéréseiből adódnak
A beilleszkedési és magatartási gondokkal küzdő tanulók esetében a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez
legfontosabb feladatunk a prevenció és a folyamatos gondozás. Pedagógusaink - pszichopedagógusunk és
fejlesztőpedagógusunk segítségével - igyekeznek megismerni a tanulási, beilleszkedési és magatartási
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nehézségekkel küzdő tanulóink személyiségét, családját. Nagy türelemmel, figyelemmel, törődéssel keresik a
problémák okait.
A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók a diákok többségétől szembetűnően eltérő
magatartással, értékrenddel és általában eltérő anyagi háttérrel kerülnek az iskolába. Fontos, hogy az osztályban
tanító szaktanárok a beilleszkedésüket segítő tevékenységet egymással és az osztályfőnökkel együttműködve
végezzék. A félévi, tanév végi konferenciák, az eseti “rész-nevelőtestületi” értekezletek - melyen az osztályban
tanító szaktanárok vesznek részt - azok a fórumok, amelyeken ezekről a problémás tanulókról, a velük
kapcsolatos teendőkről részletesen szó esik. A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási
rendellenességgel küzdő gyermek részére fejlesztő pedagógusaink a közösségi életbe való beilleszkedését
elősegítő foglalkoztatásokat is tartanak, ezzel növelve a tanulási esélyegyenlőségüket a közösségben.
Eredményes nevelő-oktató munkánk érdekében a magatartási problémák megfelelő, személyre szabott, és
türelmes kezelése minden pedagógus fontos feladata.
A szaktanároknak a tanítási órán több lehetőséget kell adniuk az ilyen tanulók szóbeli megnyilatkozására. Az
értékelés legyen korrekt, kiemelve a felelet pozitív oldalát. Fontos, hogy a tanuló társaival együtt érezze, hogy
munkájának van értelme, értéke. Ez sokat segít a csendes, visszahúzódó, nehezen megnyíló és kapcsolatot
nehezen teremtő tanulóknak.
Az osztályfőnök feladata elsősorban - a szaktanárok segítségére támaszkodva – az ilyen gondokkal küszködő
tanulók felismerése. Az iskolai közösségi élettel kapcsolatos tevékenységbe bevonjuk ezeket a tanulókat. Az
osztályfőnök kötelessége, hogy az ilyen tanulók szüleit tájékoztassa a felmerült nehézségekről, hiszen ezek a
magatartási problémák gyakran, mint kompenzáció, vagy mint pótcselekvés jelennek meg az iskolában. Ilyen
esetekben a szülőkkel együttműködve kell kideríteni a viselkedés okát. Az alternatív napok személyiségfejlesztő
tevékenységeit és programjait is fel kell használni e problémák kiküszöbölésére. Az osztályfőnökök és az adott
csoportban tanító nevelők felmérik, folyamatosan értékelik a tanulókat. Külön jelzik a különböző okból
lemaradókat, a magatartási zavarral küszködőket. Felzárkóztatásukra fejlesztési tervet készítenek, vagy
javaslatot tesznek speciális program készítésére. A sajátos nevelési igényű tanulásban akadályozott, az
értelmében akadályozott tanulóknál a fejlesztési tervek kiegészülnek a speciális gyógypedagógiai feladatokkal
(habilitációs, rehabilitációs programok).
9.1.1. A megismerés és a problémák feltárása utáni feladataink
Abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzd, a Pedagógiai Szakés Szakmai Szolgáltató nevelési tanácsadó megkeresésére a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. Ennek
gyanúja esetén pedagógusaink az szakembereinkkel együttműködve tájékoztatják az érintett tanulókat és
szüleiket az igénybe vehető lehetőségekről.

Szakértői vélemény alapján az ilyen tanuló


egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesíthető az értékelés, minősítés alól,



az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett – a vizsgaszabályzatban megjelölt módon – másik
tantárgyat választhat,



az érettségi, osztályozó, különbözeti és javítóvizsgákon számára hosszabb felkészülési időt biztosítunk,
írásbeli esetén lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (pl. számítógép)
használatát, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló
írásbeli beszámolóval történő felváltását,



tanulmányait magántanulóként folytathatja.



Szükség esetén fejlesztő pedagógiai szolgáltatásaink keretén belül különféle vizsgálatokat és terápiás
módszereket alkalmazunk.



Esetelemzésekkel alakítjuk az egységes szemléletet a hatékony nevelés érdekében a gyermeket tanító
kollégák körében.
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Differenciált bánásmódot biztosítunk, segítjük tanulóinkat önértékelési problémáik rendezésében, új
értékrend kialakításában, az önszabályozás képességének fejlesztésében.



Részképességzavar esetén a gyermekek fejlesztő foglalkozáson vesznek részt, ahol differenciált
faladatokkal, egyéni haladási tempóval, egyéni motíválással segítjük továbbhaladásukat. (Fejlesztő
pedagógusok)

Környezeti okok



türelmetlen, ezért nem képes várakozni



tartósan nem képes egy feladatra figyelni,



csalódottság



következetlen kettős nevelés



így nem tudja befejezni, amit elkezd
nem képes koncentrálni



szereteten kívüli „minden megadása”



kognitív funkciók zavarai: a figyelem nem



érzelmi megrázkódtatás



betegség



negatív baráti kapcsolat

Az inpulziv típus:



fejletlenség, túlkorosság



rosszul hangsúlyoz



szavakat hagy ki

megfelelő működése tanulási problémákhoz
vezet

A reflektív típus:

Genetikai okok
Hiperaktivítás:





lassan, óvatosan reagál



túlzottan körültekintő

Agresszió:


jellemzőjük a népszerűtlenség



cselekedeteikben hiányosság fedezhető fel

jellemzője az egyénre vonatkozó gyors



szándékosan produkálnak

cselekvésváltás



valóban sértettnek érzik magukat

a tanuló feladatát nem képes megszervezni

Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az igazgató mentesíti az értékelés és minősítés alól, az iskola – a
közoktatási törvényben meghatározott nem kötelező és egyéni foglalkozások időkeretének terhére – egyéni foglalkozást
szervez részére. Az egyéni foglalkozás keretében az adott tantárgyat tanító pedagógus – egyéni fejlesztési terv alapján
– segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez.
Ha a tanuló tanulmányait szakértői vélemény alapján magántanulóként folytatja, az iskola – a közoktatási törvényben
meghatározott kötelező és nem kötelező foglalkozások időkeretén felül a törvény szerint külön erre a célra biztosított
időkeretből – átlagosan heti 10 óra egyéni foglalkozást szervez részére. Az egyéni foglalkozások keretében
pedagógusaink felkészítik a tanulót az osztályozó vizsgára.
Az e fejezetben foglaltakat a közoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően sajátos nevelési igényű és súlyos
betegsége miatt tanulmányait magántanulóként folytató tanulók esetében is alkalmazzuk.
Az egyéni foglalkozások keretében szervezett fejlesztő, felkészítő foglalkozásokat csak arra a tanévre biztosítjuk a
tanulónak, amelyet megelőző tanévben május 20-ig szakértői véleménnyel alátámasztott kérelemben a tanuló – és
kiskorú tanuló szülője – kérte a tanuló mentesítését egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés, minősítés alól,
vagy azt, hogy a tanuló tanulmányait a következő tanévben magántanulóként folytathassa.
9.1.2. Pe d a g ó g i a i f e l a d a t o k
A szaktanár tudjon differenciáltan oktatni, nevelni, vegye figyelembe a tanuló eltérő képességeit, a hátrányt nem jelentő
képességterületeken erősítse a tanuló kiemelkedési lehetőségeit, nevelje a közösséget a képességek különbözőségének
tolerálására, Az osztályfőnök a tanuló problémáiról tájékoztassa a szaktanárokat, kiemelten figyelmesen és tapintatosan
foglalkozzon a szülővel, szükség esetén forduljon szakemberhez a tanuló ügyében, kísérje figyelemmel a tanuló
szakellátásának folyamatát, eredményességét, segítse a tanuló megfelelő pályaválasztását. Iskolánkban a tanulók nagy
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részénél a magatartás illetve beilleszkedési zavar jelenti azt a tanulási akadályt, amely megnehezíti vagy lehetetlenné
teszi, hogy értelmi képességeinek megfelelő eredményeket érjen el iskolai pályafutása során. A magatartászavarok
korrekt diagnosztikája, az iskola fejlesztő pedagógusa, gyógypedagógusa, illetve pszicho-pedagógusa segítségeivel,
lehetővé teszi, hogy a gyerekek ezen problémáira is speciális megoldást keressünk.
A fegyelmezési eszközök nem nyújtanak elégséges megoldást, hiszen ezek kijelölik a gyerek határait – de a zavar okait
nem érintik. Olyan tudatos nevelést kell végeznünk, amelyben a büntetéseken kívül a terápiás jellegű intézkedéseknek
van a legfontosabb szerepe. A magatartási rendellenességek kezelésére irányuló terápiás szemléletű nevelői munka
helyet kell, hogy kapjon a tanórákon, az egyéni és csoportos foglalkozásokon is.
Pedagógusaink gyerekek felé irányuló személyes figyelme és törődése jelenti azt a szemléletet, amely alapján
hatékonyabban jelenik meg a problematikus viselkedést elemző és kezelő intézkedés és korrekció – mint egyéb
intézményes formák által. Iskolánk ösztönzi az összes pedagógiai munkát végző munkatársat, hogy esetmegbeszélő
csoportokon és más iskolai fórumokon keressen és dolgozzon ki az intézmény céljaival harmonizáló alternatívákat a
magatartási problémák kezelésére.


személyes bánásmód,



családias légkör (berendezésben is),



jó és rossz kategória eltörlése mind a tanulás, a tanuló és a felnőtt tekintetében



pedagógiai szakszolgálat állandó megfigyelésén alapuló szaktanácsadás,



motiváció, teljesíthető, testre szabott feladatok – sikerélmény,



pozitív gondolkodásmód kialakítása,



a segítségnyújtás csak a biztonságérzet mellett hatékony,



kölcsönös tisztelet a diák és a pedagógus között,



elismerés minden alkalmas pillanatban,



kiszámítható nevelői magatartás,



nyugodt, következetes tanulás,



annak tudatosítása, hogy a tanulás nem az „életcélja”, csak az életcél elérésének eszköze.

9.1.3. Tevékenységi formák


napközi otthoni ellátás, fejlesztés;



felmérés, diagnosztizálás;



egyéni fejlesztés – felzárkóztatás;



kiscsoportos fejlesztés – felzárkóztatás;



szakintézmény (szakszolgálat) fejlesztő programjaiban való részvétel;



önismereti csoport működtetése;



esetmegbeszélő csoport működtetése a nevelők részére;



szülői konzultáció, tanácsadás.

9.1.4.

Megvalósítási eljárások



Speciális órarend kialakítása



A szellemi és fizikai terhelés egyensúlyának megteremtése a túlterhelés elkerülés érdekében



A játékosságnak, mint alapelvnek minden cselekedetben meg kell nyilvánulnia, nem kényszeríthető a gyermekre a
tudatos megkomolyodás folyamata. Fontos, hogy a diák ne féljen a felnőttektől, ugyanakkor egy elvárható szinten
tiszteletet tanúsítson.



Biztosítjuk az egyéni foglalkozást, felzárkóztatást, korrepetálást, türelemmel, megértéssel, érzelmi biztonsággal,
szükség esetén a pedagógiai szakszolgálat bevonásával.



Egyéni értékelést határozunk meg (szöveges értékelés, minősítés alóli felmentés)
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9. 2.

T E H E T S É G , K É PE S S É G K I B O N T A K O Z TA T Á SÁ T SE G Í TŐ TE V É K E N Y SÉ G

„A tehetséges gyermekeknek mást és másképpen kell tanítani, kreativitásuk,

személyiségük egészének fejlesztését célozva”
(Herskovits, 1994)
Minden gyerek valamiben tehetséges. Pedagógusaink feladata felismerni és támogatni ezt, valamint feltárni a fejlesztés
lehetőségeit. A tehetség kibontakoztatásának a család mellett az iskola a legfontosabb területe. A pedagógusok szerepe
ebben a folyamatban is meghatározó. Döntő fontosságú a tehetség felismerése, kiindulási szintjének és a végcélnak a
helyes meghatározása; a két végpont között fontos a tudatos, kitartó tanulásirányítás, folyamatos külső és belső
motiváció mellett. Lényeges szempont a tanulók valamilyen szintű megmérettetése és lehetőség szerint sikerélményhez
juttatása is.
Iskolánk – jellegénél fogva – tehetséggondozó alapfeladatot vállalt fel, ezért működésének egy megkülönböztető
specifikuma a kiscsoportos foglalkozás, mind szakmailag, mind nevelési szempontból. A tehetséggondozás az iskola
legfontosabb pedagógiai célkitűzései közé tartozik. Ennek keretében inspiráljuk és segítjük az általánosan vagy egy-egy
területen kiemelkedő képességeket mutató diákok munkáját. Igyekszünk minden tanulónál megtalálni a fejlesztési
pontokat, de fontos az is, hogy elkerüljük a túlterhelést. Tantestületünket és munkarendünket ezért rugalmasan és
célirányosan alakítottuk ki a leghatékonyabb művészképzés érdekében. Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során
arra törekszenek, hogy a differenciálás módszerével teljes mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket,
fejlesszék kreativitásukat, szociális kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat. Pedagógusaink a tehetséges
tanulókkal való külön foglalkozást beépítik nevelő-oktató munkájukba, tanórai foglalkoztatásukat a tehetséggondozás
feladatainak figyelembevételével tervezik és végzik. Tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások szervezésére
fordítjuk – a kerettantervben biztosított – órakeretből a szabadon választható tanórai foglalkozásokat, valamint a
fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások szervezésére. Minden pedagógus és pedagógiai munkát közvetlenül segítő
munkatárs segíti a tanuló képességének, tehetségének kibontakoztatását. Gyakorlatunkban a frontális munka mellett
differenciált, kiscsoportos és egyéni foglalkozások alkalmával lehetőség nyílik az egyéni képességek megismerésére és
kibontakoztatására. A szaktárgyi tanulmányok terén ezt külön feladatok: gyűjtőmunka, egy-egy téma önálló
feldolgozása, házi-, városi- és országos tantárgyi versenyek biztosítják. Fontos a tanulók felkészítése, ösztönzése,
bíztatása, előmenetelének figyelemmel kísérése. A jó tanulmányi eredmények mellett támogatjuk az eredményesen
sportoló, vagy kiváló közösségi munkát végző tanulókat is.
9.2.1.

A kiemelkedően tehetséges gyermek fontos személyiségjegyei



Intellektuális képességet (intelligencia, ami tesztekkel mérhető)



Kreativitást: önálló, egyedi, produktív probléma felkutatása, megoldása



Motivációt: a tanuló rendelkezik a szükséges akaraterővel, hogy a feladatot elvégezze, örömöt talál annak
megoldásában

9.2.2. A tehetség meghatározása
Többféle elképzelés merült fel a történelem folyamán. Ki a tehetséges, honnét tudjuk. Régen a sikeres embereket
tekintették annak, magas rangút, gazdaság volt, esetleg jó tanuló. Ez persze lehet tehetség következménye, de nem
feltétlen. Vagyont ugye örökölni is lehet. Találunk tehetségtelen királyokat történelem.
Mindig a legjobb tanulók a legtehetségesebbek, vagy azok akik mindig a legjobban felelnek meg a tanár elvárásainak.
Kitűnő tanuló nem biztos hogy annyira tehetséges, de persze nem kizáró tényező. Később az a felfogás vált követendőé
a tehetségesség mérhető az intelligencia tesztekkel. Ha intelligens akkor tehetséges. Sok olyan ember, aki kiemelkedően
intelligens, de nem tehetséges. Bizonyos tehetségterületeken nem biztos, hogy olyan nagy intelligencia kell hozzá. Pl.:
Sport, képzőművészet. Nem annyira okos emberek is igen jók lehetnek. Manapság sokkal inkább több összetevőből álló
modellnek tekintjük. Sokarcú, komplex, gyűjtőfogalom, különböző külső és belső tényezők összjátékából alakul ki.
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Czeizel Endre megfogalmazásában:


Lehetőséget, potenciált, ígéretet jelent



valamelyik emberi tevékenységi körben



olyan kiemelkedő teljesítményre,



amely társadalmilag hasznos, és



amely megelégedettséggel, sikerélménnyel jár elérője számára.

A tehetség csak lehetőség, potenciál, ami vagy kibontakozik vagy nem. Valami emberi tevékenységben nyilvánul meg
ami társadalmilag hasznos. Hitler tehetséges volt-e? hmmm…nehéz válaszolni… Rekordok könyvében benne lévők,
tehetségesek? Ki tud egy cseresznyemagra több arcot festeni? Társadalmilag hasznos? De ettől tehetséges?
Társadalmilag hasznos, ha valaki ponyvát ír? Ez a tehetségnek megelégedettséget és sikerélményt okozzon ez fontos.
9.2.2.1. Alapfogalmak
Adottság: veleszületett genetikai lehetőség vagy van / vagy nincs.
Képesség: társadalmi tevékenységben realizálódó teljesítmény, realizálódik a tevékenység,környezet és adottság
közreműködésével (interakciójával) jön létre. Realizálódik azadottságban meglévő lehetőség (elképzelhető hogy sose
kezd vele semmit, valaki pl. 2 mmagas és nem labdázik, vagy nagyon jól rajzol, de nem szeret)
Potenciális tehetség: giftedness, meg van a lehetőség a tehetségkibontakoztatására, az hogyez kibontakozik ami kérdés.
Megvalósult tehetség: talent
Géniusz: van a tehetségnek különböző szintje, párját ritkító tehetség (évszázadonkéntegyszer, pl.: festő Leonardo)
9.2.2.2. Tehetség fogalma
Az átlagon felüli általános és/vagy specifikus képességek, magas fokú feladat iránti elkötelezettség és kreativitás. A
tehetséges viselkedést felmutató embereket azok, akik ezekkel a jegyekkel rendelkeznek, vagy ki tudják őket fejleszteni,
és azokat az emberi teljesítmény bármilyen potenciálisan értékes területén hasznosítják
ÖRÖKLÉS vagy KÖRNYEZET?
A genetika mai álláspontja szerint az öröklődés három fő formájáról beszélünk.


Az egyik a biológiai öröklődés, amikor a szülők átadják utódaiknak génjeik és kromoszómáik felét.



A „minta” öröklődése, és amely különösen a korai fejlődés során, a szülőktől, elsősorban az anyától látott és
tanult minták átvételét, utánzását jelenti. Ez a két öröklődési forma az élővilágban mindenütt megtalálható.



Az emberi faj viszont létrehozta az öröklődés új, harmadik, humánspecifikus formáját, a szociokulturális
öröklődést.

Mai álláspont háromféle típusú öröklés:


biológiai típusú öröklés, szülők átadják a kromoszómáik felét (öröklődés szabályai, domináns öröklés – elnyomja
a többi gént pl.: fekete bunda domináns a kutyáknál, keverék általában).



Minta átvétel, tanult és látott minták átvéve. Macskák mennek a velük együtt felnőtt kutyával „ugatni” ☺
Egymástól is megtanulnak sok mindent, szülők utánzása alapján.



Szociokulturális – csak emberre jellemző, megjelennek a könyvek, egyéb hordozóeszközök. Nem vagyunk
közvetlen kapcsolatban az illetővel. Nyelv és írott formája játszik központi szerepet.

Renzulli (1978) háromkörös tehetségkoncepciója:
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Ez a modell a leggyakrabban idézett kiindulási
pontja a tehetség értelmezésének.
Három fő komponenst különböztet meg a tehetség
összetevői közül:
1. az átlagon felüli képességeket,
2. a feladat irántielkötelezettséget
3. és a kreativitás

Mönks-Renzulli 3+3-as modellje:

háromkörös modelljét fejlesztette tovább. Mönks
az átlagon felüli képességek kategóriájába sorolja
nem csak az intellektuális,hanem a motorikus,
szociális és művészi képességeket is. A kivételes
képesség azonban önmagában nem elegendő a
tehetség megnyilvánulásához, szükség van a
személy motiváltságára, azaz nagy akaraterőre és
kitartásra is szükség van. A kreativitást a
függetlenség és produktivitás magas szintjeként
értelmezi Mönks, a rutinszerű vagy reproduktív
gondolkodással szemben. Mönks a többtényezős
tehetségmodelljében lényegében a Renzulli modellt
helyezi egy ún. hárompilléres társadalmi

A további kutatások során egyre nagyobb teret

háromszögbe. Állítása szerint „a tehetség három

nyertek azok az elméleti feltételezések, amelyek a

személyiségjegy interakciójából jön létre. Ennek a

tehetséghez szükséges faktorok interakcióját
vizsgálták. Ez vezetett Mönks (1997) többtényezős
tehetségmodelljéhez . Gyakorlatilag Renzulli

három jegynek az egészséges fejlődéséhez
megértő,támogató társadalmi környezetre van
szüksége (család, iskola, társak)”.

Ceizel Endre 4x2+1 faktoros talentummodellje

az a feltétel-együttes, amely lehetővé teszi azt, hogy
a potenciális tehetségből realizált tehetség legyen,
vagyis megszülethessen, és alkotásra képes legyen.
Látható,

hogy

hárompilléres

Czeizel

kiegészíti

társadalmi

Mönks

háromszögét

a

társadalommal.
A fogantatás pillanatában dől el, hogy a magzat
milyen genetikai lehetőségeket örököl a szülőktől,
elődöktől,

azaz

milyen

adottságokkal

fog

megszületni. Azonban az örökletes adottságokra
épülő

képességek

csak

a

neki

megfelelő

tevékenység végzése során alakulnak ki. Minden
egészséges gyerek minden emberi tevékenység
végzéséhez

megfelelő

adottsággal

születik.

A

szociális mező, amelyben a gyermek él (család,
kortársak, iskola, társadalom) az a környezet, amely
A négy adottság egybeesése és a négy környezeti

felelős azért, hogy a gyermek minden szükséges

komponens

(család,

kognitív,

társadalom)

együttes

iskola,
hatása

kortárs

csoportok,

mellett

még

a

kialakuljon.

motoros

és

Biztosítanunk

szociális
kell

a

képessége
tevékenység

sorsfaktor is helyet kapott e modellben. A sorsfaktor
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végzéséhez a lehetőségeket, feltételeket, valamint a

tanulókat és képességeiket – az egyéni különbségek

tevékenység ellenőrzését, értékelését, korrigálást.

figyelembevétele mellett – maximálisan ki kell

Ugyanakkor a képességek kiemelkedő szintje, a

fejleszteniük. A matematika, a sport, tánc, illetve a

tehetség is öröklött tényező. Mivel, nem tudjuk,

zenei tehetségek azonban már kora gyermekkorban

hogy

is biztosan felismerhetők.

kinél

tehetségig,

melyik
így

képesség

fejleszthető

gyermeknél

a

minden

Többletfaktor Czeizel szerint, hogy az alkotásra

képesség intenzív fejlesztésére szükség van. Ezért

alkalmas kor el kell érni. Bizonyos élettartamra van

is megkérdőjelezhető a korai speciális tehetségek

szükség,

fejlesztése. Tényleg kiderülhet e már olyan fiatal

életegészség

korban, hogy miben is tehetséges a gyermek?

talentumvesztést, mint a tehetségek elvesztésének

Kutatások szerint kb. 14-15 éves korban kell

legszélsőségesebb formáját írja le. E téren azonban

elkezdeni a tehetség kibontakoztatását. Addig az

elsősorban a külső hatásokat teszi felelőssé (pedig

iskolákban

magyar értelmiség jellemzően alkohol és dohány

a

minden

pedagógusoknak

a

sokoldalú

képességfejlesztés közben meg kell ismernie a

vagyis

életben

kell

fogalmával

maradni.

foglalkozva

Az
a

fogyasztó)!

9.2.2.3. A tehetség azonosítása


A tehetségazonosítás céljának

A tehetséggondozás területei:

meghatározása



Tehetségazonosítás



A tehetségkoncepció meghatározása



Tehetséggondozás/tehetségfejlesztés



Tehetségfogalom



Tehetség tanácsadás



Azonosított tehetség



Tehetségkutatás

A tehetséggondozó munka legkritikusabb pontja a tehetség időben történő felismerése.
A tehetség azonosításának fázisai:
az azonosítás szükségességének és hasznának a

•

tanulási motiváció kiemelkedése

felismerése,

•

egyéni tanulási stratégiák

•

ad hoc azonosítás,

•

énkép, önértékelés,

•

tesztek segítségével végzett azonosítás,

•

szorongás,

•

rendszer jellegű azonosítás, (jellemzések; tesztek;

•

pályaorientáció

kérdőívek; vélemények)

•

pedagógusok jellemzése,

•

professzionális azonosítás.

•

órai megfigyelés,

•

iskolai információk gyűjtése a gyerekről,

•

osztálytársak értékelése, önértékelés,

•

általános intellektuális képességek, kreativitás

•

szülői jellemzés

•

megfigyelése
Azonosítás tervezése
•

szakmai tervezés

•

technikai tervezés:

–

cél

–

csoportszervezés

–

koncepció átvétel

–

azonosítás

–

bekerülés feltételei

–

szakmai terv

–

vizsgálatsorozat

–

vizsgála

–

beválogatási modell

Pedagógusok által használható mérőeszközök a tehetségek azonosítására
•
•

Gondolattérkép készítése egy

•

Szókincsfolyékonyság,

adott témáról

•

Verbális képességek, Számolási

Divergens gondolkodás

készség,

megismerése. A tehetség milyen?...
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Memória (mindenki mond egy szót

•

Nyelvi kreativitás

a következő folytatja….

•

Tanulás iránti attitűd,

•

Tanulási stílusom kérdőív,

•

Sikerkeresés, kudarckerülés,

•

Önismereti diagram felrajzolása,

•

Eredetiség. (Körök tesztje.)

•

Tantárgyak iránti attitűd,

•

Projektiv teszt

•

Iskolai motiváció,

•

Metamorfózis

•

Tanulási orientáció,

•

9.2.3.

Tehetséggondozás

Képességek fejlődése. A motiváció a kiemelkedő teljesítmény elengedhetetlen feltétele. Teljesítményt
befolyásoló háttértényezők:

9.2.3.1.



motívumok



tanulási stratégiák



személyiségtényezők

Az iskolai tanulás motivációjának dimenziói:

Követő

Érdeklődő

Teljesítő

(affektív; speciális)

(kognitív aktivitási)

(morális; önintegratív)

- Szülői kapcsolat.

- Saját út.

- Lelkiismeret.

- Elfogadás a nevelő részéről.

- Tudásszerzés szükséglete.

- Érték.

- Kortársak.

- Közös aktivitás.

- Felelősség.

Stratégiai elemek:
- megértésre törekvés,

-

- összefüggések megragadása,

Jelentősen erősödött a nagy összefüggések
megragadására való törekvés.

- tanulás iránti lelkesedés,

-

Nőtt a megértésre törekvés.

- tényekre koncentrálás,

-

Erősödött a jó munkaszervezés.

- kudarckerülés,

-

Gyengült a mechanikus tanulás.

- jó munkaszervezés,

-

Csökkent a rangsorban a tökéletességre való

- mechanikus tanulás,

törekvés és a lelkesedés a tanulás iránt.

- tökéletességre törekvés,
- sikerorientáció,

-

- tanulás a jó jegyért (csak).

9.2.3.2.

Gyengültek a kevésbé hatékony reprodukáló
tanulási technikák

Tantervmodellek

1. A tartalmi modell:

2. A folyamat/eredmény modell:

3. Az ismeretelméleti modell:

• gyors tempójú,

• a kiválasztott témákban

• ismeretelméleti indíttatású,

• előrehaladásra alapozó,

elmélyülő,

• esztétikára alapozó,

• D-P (diagnosztikus-előíró)

• produktumra alapozó,

• megbeszélés orientáltságú,

orientáltságú,

• forrás orientáltságú,

• a témák és eszmék szervezik,

• az intellektuális tartalom szervezi, • természettudomány vagy más
• a tanár, mint facilitátor jelenik

modell köré szervezett,

meg.

• kollaboratív.

• szókratészi módszer (érvelés).

79

A tehetséges tanulók sajátosságainak figyelembe vétele a tantervkészítésnél
• A tehetséges gyermekek a többi gyermektől eltérő ütemben tanulnak, és ennek az ütemnek az
összehangolása kulcsfontosságú a fejlődésük szempontjából.
• A tehetséges gyermekek a tanulás kulcsterületein mélységre vágynak. A pedagógusok ezt a szükségletet
gyakran csak az „ismeretgyarapítással” elégítik ki.
• A tehetséges gyermekeknek szükségük van arra a kihívásra és ösztönzésre, hogy potenciális képességeiket
próbára tegyék.
• A tehetséges gyermekeknek iskolai éveik alatt végig szükségük van programokra és szolgáltatásokra!
Hatékony tehetséggondozás az intellektuális szférában döntően az iskolai munkára építhető!
Kiemelt feladat a tantervkészítésben:
A tanulók (információ)feldolgozási készségeinek és (probléma) fejlesztése! A diákok feldolgozási készségének
fejlesztését a következőkre kell összpontosítani:
• kritikus gondolkodás
• kreatív gondolkodás
• problémakeresés és megoldás
• kutatás
• döntéshozatal
Differenciált tehetségtanterv készítésének alapelvei:
• A témakörök átfogóak legyenek.
• A témakörök minél több tudományterületet integráljanak.
• A témakörön belül a tanulási tevékenységek egymással összefüggőek legyenek.
• Adjon lehetőséget egy résztéma elmélyült tanulmányozására.
• Fejlessze az önálló tanulás képességét.
• Fejlessze a produktív, absztrakt, komplex gondolkodási képességet.
• Koncentráljon a többféle választ lehetővé tevő feladatokra.
• Fejlessze a kutatáshoz szükséges képességeket.
• Integrálja az alapképességeket és a magasabb szintű gondolkodási képességeket.
• Késztesse a tanulókat produktumok létrehozására.
• Késztesse a tanulókat olyan produktumok létrehozására, amelyekhez új módszereket, anyagokat,
formákat használnak.
• Ösztönözze a tanulókat az önismeretük fejlesztésére.
• Értékelje a tanulói eredményeket megfelelő és speciális kritériumok segítségével.
Gyorsított előrehaladás
• A tanulmányoknak a szokásosnál rövidebb idő alatt történő elvégzését jelenti.
• Korábban iskolázzák be a gyereket
• Osztályugrás ( 1 év alatt 2 évet végez)
• Teleszkopizálás ( 2 év alatt 3 évet végez vagy 3 év alatt 4 évet)
Figyelni kell a fizikális, emocionális, szociális érettségre!
Gazdagító programok


Individualizáció (abszolút egyéni menetrend) és differenciálás (órán nehezebb feladatok, stb…) az
osztályban



Tanórán kívüli tevékenységek (szakkör, iskolán kívüli tevékenységek)
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Tutor – mentor bevonása a fejlesztésbe



Plusz képzés biztosítása adott területen, azaz érdeklődésének megfelelően a tantervi anyagot
meghaladó képzést kap



Lehet tanórán belüli differenciált foglakozás,



Nagyobb szabadság, hogy jobban elmélyülhessen



Csoportos tevékenységek pl. ötletbörze, vita



Igazi, életből vett problémák felvetése



Magyarázat, elemzés, összefüggések meglátása stb.



Szakkör, nyári tábor



Magántanár



Hétvégi kurzusok

A tehetséges gyermekek legtöbbször a normál iskolai oktatásban tanulnak, de a tanulásbizonyos idejében
differenciált, különleges tehetséggondozásban részesülnek. A tehetséggondozás keretének, szervezeti
formáinak széles választéka áll rendelkezésünkre. A tehetségfejlesztő programok nem feltétlen kapcsolódnak az
iskolai tananyaghoz, tantárgyakhoz.
Az iskolánkban a leggyakrabban alkalmazott keretek a következők:
• tanórai differenciálás különféle formái (kiscsoport, egyénre szabott munka stb.)
• fakultáció, választható érettségi felkészülések (főleg középiskolában, felvételi illetve emeltszintű
érettségi tárgyak gyakorlására, versenyre való felkészülés segítése)
• délutáni foglalkozások, tehetséggondozó programjaink
• hétvégi programok (kirándulások, múzeumlátogatások, szakmai kirándulások),
• mesterkurzusok
• nyári kurzusok
Tartalmi szempontból a legfőbb alapelve az iskolai tehetséggondozásunknak a gazdagítás. Célja alapvetően az
ismeretek és az elsajátítási folyamat a kötelező tananyagon túllépő kiszélesítése. Minden esetben a minőségi
dúsításra kell a hangsúlyt fektetni. A gazdagítás gyakorlati kivitelezésében Passow (1967) irányelvei
szolgálhatnak támpontul:
• Mélységben történő gazdagítás: ennek során több lehetőséget kínálunk a tehetséges tanulók tudásuk
és képességeik alkalmazására, mint általában a többi tanulónak.
• Tempóban történő „gazdagítás”: a tehetséges tanulók ugyanannyi idő alatt társaiknál többet képesek
megtanulni, így gazdagításuk további ismeret- és tananyag bevonásával oldható meg.
• A „tartalmi” gazdagítás azt jelenti, hogy a tananyagot a „tanulókra érzékenyen” kell megszerkeszteni,
azaz figyelemmel kell lenni a tanulók egyedi természetére, szükségleteire, érdeklődésére, mindezek
fejlesztése mellett.
• A feldolgozási képességek gazdagítása elsősorban a kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztését
jelenti felfedező, illetve interdiszciplináris tevékenység közben.
A tehetséggondozásban célunk, hogy pedagógusaink idejében felismerjék a tehetséget és a szükséges szakmai,
tárgyi és személyes kompetenciákkal rendelkezzenek. A tehetséggondozásban résztvevő pedagógusok számára
szükség van rendszeres továbbképzésre. A tehetséggondozó pedagógusnak egész sor speciális feladatot kell
megvalósítania a kiemelt tanulók tehetséggondozásában.
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A komplex programok összetevői:
• a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése,
• a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése
(Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását,
például alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.),
• megfelelő „légkör” megteremtése
(kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal,fejlesztő szakemberekkel és a társakkal),
• szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést.
9.2.3.3. Matematikai tehetség azonosítása:
Azonosítása különböző életkorokban más-más módot igényel. Számok,összefüggések, szabályok, rendszerek
tárháza – kevés ismeret és tapasztalat alapján is jó eredményeket lehet elérni. Korán megmutatkozhat, de a
korán megmutatkozó matematikai érdeklődés, tehetség –később más irányba, más érdeklődési területre
tevődhet át. Általában 20 évesen már nagy eredményeket érhet el a matematikus 40 év felett viszont ritkán.
Matematikai tehetség főbb tulajdonságai:
• kitartás és feladat elkötelezettség problémamegoldásban
• fáradhatatlan, ha matematikáról van szó
• csodálatba ejtik a tények és formulák
• keresi a problémákat
• kiváló az emlékezet számokra, formulákra
• rugalmas gondolkodás a matematikai struktúrák és minták terén
• könnyen fordít a gondolkodásán
• kiemelkedően jó vizuális emlékezet
• problémák és absztrakt problémák vizualizációjában jó
• részleteken felülemelkedik, összetettet egyszerűbbé teszi
• problémát könnyen általánosítja
• hasonló problémákra már a közbülső logikai lépések kihagyásával reagál
• egyszerű, elegáns megoldásokat keres
• verbális problémákat is egyenletben tud megfogalmazni, kezelni
Azonosítása
Korán érdeklődnek a számok iránt, esetleg megszemélyesítik, kedvenc számaik vannak, szeretik a
számjátékokat, rejtvényeket, kirakójátékokat. Játékait rendszerezi, szortírozza, osztályba sorolja. Tesztekkel
viszonylag objektíven mérhető, bár az alkotó matematikai elmék azonosítása kevésbé egyértelmű. A Hamburgi
Matematika Tehetség Teszt a matematikai tevékenység hat faktorát azonosította.
9.2.3.4. Zenei tehetség azonosítása
A legkorábban megmutatkozó tehetségfajta – kevéssé függ az általános mentális fejlődéstől, így gyakran már 6
éves kor előtt megmutatkozik. Jele a zene irántiérdeklődés, fogékonyság a hangokra. Nemcsak zenei hangok
egyéb zörejek is érdeklik. Gyakran előbb tanul meg énekelni, mint beszélni. tizenévesen gyakori krízis gyermeki
spontaneitást már elveszti, felnőtt játékstílus még nem alakult ki: ha nem áll mellette valaki gyakran abbahagyja,
elkallódik. Sokféle motoros, percepciós és kognitív képességet igényel. Sokrétű, nem mindegy, hogy hallgató,
komponista, vagy játékos az illető. Általában erős felettes én és belső kontroll jellemzi őket – kell a gyakorláshoz.
IQ normál, de nem feltétlenül túl magas. Savant zenészek abszolút hallásúak tökéletesen, de érzés nélkül
játszanak. Azonosítása egyszerű, a zenészek szerint a kivételes tehetségű gyerek könnyen felismerhető viszont
igen ritka. Érdemes minél korábban, már kisgyermekkorban, hogy a fejlesztés korán elkezdődhessék. Fontos
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azonosításkor, hogy vajon a képességet, vagy a már elsajátított készséget mérjük. Probléma az is, hogy a jó
előadóművésznek nem feltétlenül ugyanazokkal az ismeretekkel kell rendelkezniük, mint a jó komponistáknak.
Zenei tehetségek főbb tulajdonságaik
• már két éves kora előtt tud dallamokat énekelni
• családjában van zenész vagy zenerajongó
• különösen érzékeny a hangokra
• jó hallás, könnyen azonosít hangokat, akkordokat
• jó ritmusérzék
• hangerősséget hatásosan tudja változtatni (érzi a zenei érzelmi hatást)
• könnyen emlékszik dallamokra
• játszik hangszeren vagy énekel rendszeresen
• kitartóan és nagy koncentrációval foglalkozik zenével
• szeret zenét hallgatni
• saját dallamokat szerez
• könnyen átalakít egy dallamot, talál ki variációkat
9.2.3.5. Képzőművészeti tehetség azonosítása
Normális rajzfejlődésről sokat lehet tudni. Óvodáskor meglepő kreativitás és kifejező erő. Iskolások valóságszerű
ábrázolásra törekszenek, konvenciók és sablonok szerint rajzolnak a – tehetségek is. Csak ők –szemben a
többiekkel ezen felül emelkednek később, kialakítják saját stílusukat. Ritka hogy nagyon korán kiderüljön,
viszonylag későn derül ki - ld. pl. Csontváryt. Azonosítása igen nehéz. Kevés és bizonytalan eredményű standard
teszt. Legésszerűbb azonosítási mód a tehetséggondozás: részt vesz képzőművészeti programban és idővel
kiderül mennyire tehetséges. Általános intelligenciával nem túl erősen függ össze. Savantok technikailag
tökéletes, de nem kreatív
A képzőművészeti tehetségeket jellemzi
• már két évesen felismerhető alakokat tud rajzolni
• sok részletet ábrázol gyermekkorban a rajzain
• rajzai realisztikusak
• ügyesen másol
• rengeteg időt tölt másolással
• szereti magát rajzban kifejezni
• kiváló vizuális emlékezet
• vizuális feladatokban jó
• vizuális memóriája jó
• változásokat képeken könnyen észreveszi
• képekben gondolkodik rajzaiban újszerű elemek, ötletek
9.2.3.5. Sport tehetség azonosítása
Mindig elismerték, de sose tartották olyan alkotó tehetségnek, mint az előzőeket. Nagyon fontos a környezet
hatása. Pl.: hegyekben több a síelő. öröklésnek is fontos szerepe van. Tekintettel a versenysport
elanyagiasodására és egészségtelen voltára felvett egy csomó etikai kérdést. Ráadásul siker az élet első
harmadára jellemző utána meg kell tanulni az átlagemberek életét.
Azonosítása: bizonyos sportágakhoz bizonyos alkati sajátosságok kellenek, de ettől eltekintve általános sport
tehetségről lehet beszélni: ugyanazzal a fizikai szellemi képességgel több sportágban is sikeres lehet az ember.
De túl korai szelekció miatt ritka, hogy valaki több területen is kibontakozhasson. Azonosítás a teljesítmény
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alapján történik. Pszichésen fontos a terheléstűrés, koncentrációsképesség, akaraterő, siker- és kudarctűrés,
mozgósítási képesség mennyire tudja kihozni a legjobbat magából versenyhelyzetben.
9.2.3.6. Nyelvi tehetség azonosítása
Pszichometrikusan nehezen mérhető, mivel nyelv nem egy zárt rendszer, állandóan változik, kultúránként mást
tekintenek a nyelvi tehetség kritériumainak. Sok funkció összetett működése –összetettebb, mint például a
matematikai, zenei stb. tehetség. De aki jó matematikából az általában jó nyelvből. Azonban ezek egymástól
függetlenek lehetnek (pl. kreatív írás nagyon jó, de felolvasni nem tud).
Alulteljesítés és nyelvi tehetség: pl diszlexia független lehet egyéb nyelvi készségektől, állítólag Agatha Christie,
Anatole France is az volt. Felülteljesítés: savant szindróma: bizonyos nagyon szűk területen lehet kiváló, autista
szépenolvas, de egy árva szót nem ért belőle.
Nyelvi tehetségeket jellemzi
• orális kifejezőképesség, ennek a mérése nagyon nehéz (talán szókincs) Wechsler 50
szó, magyarázza meg mit jelent, talán erre jó…
• olvasási képesség (olvasási tesztekkel mérhető – fel tudja e olvasni érthetően, illetve
megérti e?)
• idegen nyelv – mennyire könnyen tanul meg dialektusokat, mennyire jó kiejtés
• kreatív írás – költői, írói képesség, ez meg jelenik mindenkinél iskolai fogalmazás
(néha azért találni gyöngyszemet a sablon mellett), ennek volt régen nagy területe a
levelezés, XVIII. század végén törekedtek a művészi levélre.
• általános verbális gondolkodás – tesztekkel mérhető (matematikai teszteknél is jobban
mutatja a természettudományos tehetséget, hiszen aki nyelvi rendszer logikáját átlátja,
az matematikából, logikából is jó.
9.2.4.

Kreativitás mérése a tehetséggondozásban

A kreativitáskutatás kultúrtörténete a párhuzamok és eltérések megfigyelése a tehetségkutatáshoz viszonyítva.
Története alapján pontosan definiálható a kezdete, a második világháború után, a hidegháborús versenyben az
űr meghódítása volt a cél. Ez indította a kutatásokat, Guilfordot bízták meg azzal, hogy mérhető módszerrel
tudják kiválogatni az űrkutatás számára a legmegfelelőbb embereket. 1950-ben Creativity előadásán ezt az
„eltérést” feltalálásra vagy alkotásra való képességként definiálta. Csak képességként definiálták ekkor. 1960tól kezdve vették külön, a kognitív faktor mellé került a kreativitás, motiváció. Ettől kezdve már
személyiségjegynek tekintették. Kutatni kezdték. Kreatív személyek azonosítása céllal és ha tudjuk, hogy mik
ezek a személyiségjellemzők, akkor fejleszteni is tudni fogjuk.
Vizsgáltak olyan felnőtteket, akik már túl voltak valamilyen alkotó tevékenységen, összehasonlítva serdülőkkel
(kreatív potenciált mutattak, de még tevékenységben nem nyilvánult meg). Két faktort találtak ami mindkét
csoportra jellemző volt: adaptív autonómia (flexibilitás, a spontaneitás, interperszonális éleslátás, önbizalom)
önérvényesítő magabiztosság (szociabilitás, dominancia, önelfogadás, meggyőzőerő, ambíció) Harmadik faktor,
amit csak a serdülőknél volt mérhető (kreatív teljesítményre lehetőséget adó faktor) fegyelmezett hatékonyság
(önkontroll, jó benyomás, tolerancia, kitartás, hatékonyság, szorgalom).
Érdekes jelenség – androgenitásnak nevezünk, ez azt jelenti, hogy egy egyénben a férfiakra és a nőkre egyaránt
jellemző pszichikus tényezők is megtalálhatóak. Ez azért fontos, mert a kreatív személyek jellemzőiben vannak
nőkre és tipikusan férfiakra jellemző tulajdonságok. Autonómia és függetlenség, az egyértelműen maszkulin
tulajdonság, de magas fokú érzékenység pedig női, feminin dimenzió. A kreatív személyre jellemző az
androgenitás. Vizsgált személyekre jellemző gyerekkorukban lányok fiúsabban viselkedtek az átlaghoz képest,
kreatív férfiakról azt a gyerekkori tapasztalást szerezték, hogy sokkal érzékenyebb és sírósabb fiúk, mint az
átlag populációra jellemző. Konform módon való nevelés megöli a
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kreativitást, nem hagyja másik nemnek a tulajdonságait viselni (tömeggel való azonosulás, a nemi szerepünknek
megfelelés). Társadalmi elvárással szembemenni fél az ember (kreatív ember, sokszor ellene megy a tömegnek,
felmeri vállalni a más nézőpontot, stb.) Kreativitás fejlődése a családi szocializáción fog múlni, mennyire
konvencionális, hagyománytisztelő. Ennek van a legnagyobb hatása. Konvenciókhoz való alkalmazkodás a
kreativitás fejlődés ellen hat. Mi segíti a kreativitás fejlődését:


Alacsony autoritás



Biztonságos kapcsolat



Bizonyos távolság a szülői értékeléstől

A gyereknek a családban van egy kreatívmodell, az élete első szakaszában nagyon motiváló. De a kreatív
személyiség kifejlődéséhez serdülőkorban, a külső kontroll hiánya nagymértékben elősegíti a kreativitás
kifejlődését. Nem szabad folyamatosan letörni. Bizonyos problémák megoldására vannak jól begyakorolt,
hagyományos metódusok. Szülők minősítésétől, konvencióitól való távolság. Sokkal nagyobb függetlenséget kell
adni kreatív gyermeknek.


Konvenciók nem túl rigid betartása



Szülői odafordulás a gyermek tevékenysége felé



Játék és fantázia szerepe (kisgyermekkorban)



Apa- gyerek kapcsolat szorossága, minél érzelem telibb, minél szorosabb annál kreatívabb

9.2.5. Intelligencia és kreativitás
Családi körülmények és a kreativitás U alakú görbe. Nagyon rossz illetve nagyon jó családi körülmény is segít a
kreativitás kialakulásában. Nagyon jó családi követelmények – környezet felismeri és támogatja kibontakozását,
inspirálja. Rossz családi követelmények, nincs ellenőrzés és nyomás a szülők részéről
Intelligencia

Kreativitás

– a választ már megtanult ismeretek közt keresi

– ismereteket mozgósítva igyekszik többféle választ

(reproduktív)

kapni

– konvergens gondolkodás

– divergens gondolkodás

– elsajátított ismeretek alkalmazása

– a helyzetbe lévő lehetőséget akarja kihasználni

500 gyereknek mérték az intelligenciáját és kreativitását. Kiválasztották a legfelső 20%-ot de úgy, hogy olyat
nem választottak, akik mindkettőben azonosan teljesítettek. Így valóban két külön csoportot kaptak.
Összehasonlították, a kreatív csoport intelligenciája 20 ponttal volt alacsonyabb (ezt IQ-ba kell még konvertálni),
mint magas intellektusú csoporté, viszont iskolai teljesítménye ugyanolyan volt a két csoportnak. Az intelligencia
és kreativitás tényleg különálló két tényező. Viszont az iskolai teljesítmény szempontjából mindkettő ugyanolyan
hatékony volt. Ez arra is felhívja figyelmünket, hogy ha a tehetséges gyereket az IQ alapján válogatnánk ki, akkor
kreatívak 70% maradna ki. Magas IQ nem feltétlen garancia, az alacsony IQ nem ad esélyt a kreativitásra. A kreatív
és intelligens (kettő tényező együtt) gyerekek csoportja rendelkezik a legnagyobb önbizalommal. Intelligens de
alacsony kreativitású csoport volt a legkevésbé szorongó. A kreatív intelligens és az intelligens csoport között
fontos személyiségbeli és motivációs különbség van. Munkavégzésben, konformitásban, stb… Minél több
összetevő teljesül a tehetség tényezőiből, annál nagyobb a pszichológiai kockázat.
9.2.6. Alkotóképesség és kreativitás
Bizonyos tehetségmodellek a kreativitással azonosítják a tehetségek. Viszonya az intelligenciával, lehet valaki
nagyon intelligens, hogy semmi kreativitás, de egy kreatív ember, legalább közepes mértékben intelligens. Tehát
valamennyire intelligens is!
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Alkotó gondolkodás szakaszai:


Előkészítés - semmi konkrét a cél érdekében, pl. regénynél tanulmányokat kell folytatni, hogy
nagyjából képben legyünk, tágabb értelemben a korábbi egész tanulmánya lehet az előkészítés



Lappangás - nem jut ötről hatra, csak reménykedik, hogy jön az ihlet.



Megvilágosodás/megértés



Igazolás - időigényes még el kell készíteni

Ezek a szakaszok jellemzik a tehetségesek gondolkodást. Divergens / konvergens gondolkodás is a nevéhez
fűződik. Kreatív gondolkodás és alkotás affektív és kognitív folyamat egyaránt. Fejlesztése gyermekekben:
- Legyen érzékeny a problémák iránt
- Legyen képes a problémák definiálására
- Legyen képes megszokott gondolkodástól elszakadni (szokatlan használat)
- Legyen képes döntést hozni
- Legyen képes meglátni az új kapcsolatot
- Legyen képes értékelni a cselekedetei következményeit
- Legyen képes megtervezni az ötletek gyakorlatba ültetésére
A kreativitás alkotóképességet, teremtőképességet jelent, amely során a különféle képességek szerveződése
lehetővé teszi az elszigetelt tapasztalatok összekapcsolását, újszerű értelmezését és új formában történő
megjelenését. Terman mérése 1930 mérései (longitudinális életpálya követés) nem elégséges a kiemelkedő
intelligencia igazán kiugró alkotásához. Kreativitás betört a pszichológiába. Világűrbe kikerüléshez újszerű
meggondolások kellettek, ezért foglalkoztak vele. Emberi intellektus szerinte az emlékezet és a gondolkodás két
alapvető működésmódja.
Gondolkodás három részből tevődik össze – megismerés/kogníció (érkező ingereket kapcsolatba hozzuk
egymással, mi miért van, ha nem lenne gondolkodás, nem tudnánk megérteni mi miért van), produkció
(gondolkodással létre is tudunk hozni dolgokat, eredményeképpen problémát oldunk meg, kitalálunk valamit)
értékelés (minősítjük is a világés a saját dolgainkat). Produkcióban két féleképpen haladhat konvergens
(összetartó, amikor az ember úgy halad, hogy logikus következtetések egymásutániságával fokozatosan
közelítem egy helyes megoldás / cél elérése érdekében. Kakukktojás játék tipikus ilyen.) Azok a tanulók, akiknek
ez erős, azok IQ tesztekben felülértékelődnek.
Divergens (széttartó, szerteágazó gondolkodás, egy adott problémához számtalan sok megoldást, ötletet tudok
mondani, kreativitást ötletgazdagságnak is mondják). Hagyományos tesztek nem igazán tudják ezt mérni.
Alulértékelődnek. Torrance féle nyíltvégű kreativitás tesztek (körök). Ez a fajta gondolkodásmód eltér, másfajta
működésmódot igényel. Kreatív egyéneknek, sajátos személyiségtulajdonságai vannak. Kreatív személy
tulajdonságai
˗ Divergens gondolkodásmód – fluencia (egy adott időegység alatt sok ötlet jut eszemben), flexibilitás
(Szempontváltás. Ha sok virágot rajzolok csak, akkor nem flexibilis),originalitás (egyediség, eredetiség, az igazán
eredeti a világon egy embernek jut csak eszébe) legerősebben jellemzi.
˗Függetlenség, nonkonformitás (meri vállalni a kockázatot, a szabályoktól való eltérést) gondolkodásmódjában
nem birka módjára követi a bevett szokásokat, szabályokat.
˗Magas energiaszint, kíváncsiság – kíváncsiság igazán jellemző, igazán aktív, magától megy. Kisebb az
alvásigény, terhelhető már kiskorban.
˗ Játékosság, jó humorérzék – dolgok fonákját megérzi, finom fanyar humor… Érett személyiséget is jellemzi
humorérzék.
˗ Esetlegesen nehezen kezelhetők – el kell különíteni, mert nem minden nehezen kezelhető azért nehezen
kezelhető, mert kreatív. Iskolában nem könnyen simul be az átlagba. Tanárok által milyen tanulói tulajdonságok
értékelődnek – csendben van, udvarias, könnyen kezelhető, stb… Hajlamos túlértékelni. De ha igazából nézzük,
ezek nem feltétlen kreatív gyermekek, lehet, hogy a nehezen irányítható gyerekek lesznek később feltalálók. Sok
tehetséges ember különc gyakran.
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9.2.7. Kreativitás szintjei (Taylor)
Kifejező: spontán kifejezés - hétköznapi kreatív megnyilvánulás (eredeti látásmód, lakásberendezésben,
yereknél nem feltétlen ugyanúgy rajzol pálcikaembert.)
Produktív: hangsúly a képességen van - hétköznapi kreatív megnyilvánulás, termék nem különbözik másokétól,
de pl. új polcot én csinálok, nem lekoppintom ezermesterből…
Újító: új elvek, elképzelések, tud. ág alapjai módosulnak - Találmányi hivatalban újítás szintje, magas szintű
szaktudás, meglát összefüggéséket, tökéletesítés céllal (egy gyártósoron megváltoztatni valamit, hogy gyorsabb
legyen), kitalál valamit, észrevesz valamit, máskéntgondol.
Feltaláló: már meglévő dolgok újszerű felhasználása - Freud tanítványai pl. Jung
Teremtő: teljesen új feltevés születése – Freud. Minél inkább lejjebb van (fentről lefelé) annál nagyobb alkotás.
Teremtő egy tudományt teljesen új tudományos alapokra helyez (impresszionista, Freud, Einstein). Feltalál és
újító felcserélve (angolban fordítva inventive and innovative)
9.2.8.

Elemi kreativitásfejlesztő módszerek.

Az iskolai tehetséggondozásban, az iskolai kreativitásfejlesztésre a kreativitás kutatások alapján fogalmazhatók
meg ún. alapelvek, amelyek a következők:
• Ösztönözni kell a gyermeket, hogy problémákat keressenek, határozzanak meg
• Tudásuk rugalmas felhasználására kell megtanítani őket
• A gondolkodási stílusát erősíteni kell
• Ki kell alakítani a gyermekben, hogy tolerálja a kétértelműséget a problémák keresése során, és hogy
vállaljanak értelmes kockázatot a feladatmegoldásokban
• Ki kell alakítani a gyermekben, hogy a feladatra koncentráljon, ne a potenciális jutalomra (pl.: jó helyezés, jó
jegy, stb.)
• Javasolt az osztálytermi környezet megváltoztatása a diákok kreatív munkájának ösztönzése érdekében.
Kutatások azt is bizonyítják, hogy a kreativitás fejlesztése is az iskolai feltételeken múlik. Azonban ennek
eléréséhez meg kell változtatni az ismeret-centrikus szemléletmódot, és a jelenleginél jóval rugalmasabb,
gazdagabb tanítás-tanulási módszereket kell alkalmazni, ezzel is a képesség- és személyiségfejlesztést állítva
a középpontba. A tehetségfejlesztés keretein belül tehát nagy figyelmet kell fordítani a kreativitás fejlesztésére,
amihez támpontul szolgálhat Van Tassel-Baska (1998) oktatásfejlesztő elvei:
• A tanácsadásnak segítenie kell a diákok érdeklődési profiljainak differenciált számbavételét
• Erősíteni kell a diákok metakognícióját azzal is, hogy rendszeresen tervezniük, figyelniük és értékelniük kell
saját fejlődésüket (megfelelő támpontok alapján)
• A kreatív kifejezésre való ösztönzés, annak a biztosítása, hogy a diákok új ötletekkel álljanak elő
feladatmegoldás során
• Demonstrálni kell, hogy az iskola értékeli a kreatív gondolkozást, pl. az egész iskola előtti megjelenési
lehetőség biztosítása a kreatív diákok munkái számára
• Aktív részvételi stratégiákat kell alkalmazni az oktatás során, amelyek megjelenési formákat biztosítanak a
kreatív gondolatoknak (szerepjáték, szóbeli problémamegoldás)
• Iskolán kívüli tevékenységeket kell kínálni olyan területeken, amelyek nem találhatók meg az iskolai
tantárgyakban és a tanórán kívüli foglalkozásokban
• Mély tananyagtartalom biztosítása azokon a területeken ahol a tehetséges diákok kifejezetten alkalmasságot
mutatnak és érdeklődnek
• Módot kell adni a diákok számára, hogy közvetlen kapcsolatot teremthessenek a gyakorló szakemberekkel
• Ösztönözni kell a tanulókat arra, hogy érdeklődési területük kiemelkedő személyiségeinek életrajzát
tanulmányozzák
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9.2.9.

A projektmódszer alkalmazása

A projektmódszer önmagában is képes reprezentálni egy meglehetősen széles módszertani repertoárt. A projekt
igényli is a gazdag módszeregyüttest, különösen akkor, ha a projekt lényege valamely kérdés, probléma, téma
minél alaposabb, minél sokoldalúbb körüljárása, és a munka eredményeként megfelelő produktumok előállítása.
A projektmódszer és a módszertani sokszínűség tehát édestestvérek.
A projektmódszernek fontos jellemzője, hogy komplex, vagyis az adott témát sok oldalról kell körüljárni. Így
alakulnak ki ugyanis a tudáselemek között azok a sokrétű kapcsolatok, az a hálózat, amely egy-egy ismeretet,
készséget, képességet sokféle helyzetben előhívhatóvá tesz, vagyis a ténylegesen alkalmazható tudás
kialakulásának egyik fontos előfeltételéről van szó. A projektmunka számos hagyományos tanítási eljárásnál
nagyobb gyakorisággal képes biztosítani a tanulók számára a megértés élményét. A gyerekek számára
felkínálható sokféle, változatos tevékenységrendszer kiválóan alkalmazhatóvá teszi a módszert integrált
gyerekcsoportok esetében is.
A projektmódszer alkalmazásának, illetve elterjesztésének fő motívuma, hogy képes fejleszteni a különböző
kompetenciák, személyiségvonások széles körét.


a szervezett, alkalmazható szaktárgyi ismeretek bővülése, a minőségi tudás létrejöttének elősegítése;



szocializáció, a másokkal való együttműködés, a konfliktuskezelés megtanulása;



a divergens gondolkodásmód fejlődése;



a tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás tanulása;



az esztétikai érzék fejlődése a különböző produktumok előállításakor;



a kisebb, később esetleg nagyobb csoportok előtti szereplések a projekt eredményeinek a
bemutatásakor hozzásegítenek a lámpaláz leküzdéséhez;



a világ komplexitásának tudatosulása;



felelősségvállalás saját maga és társai iránt;



nyitottság a világ dolgai iránt;



különböző ismeretforrások (internet, könyvtár, folyóiratok, tévé, rádió stb.) megkeresése,



a kapott információk kezelése, adott szempont szerinti válogatása és kritikus felhasználása,



a kritikai gondolkodás, az értő olvasás fejlődése;

A projektmódszer alkalmazásának előnyei


előzetes tudás elemeinek felszínre hozása, mozgósítása;



a tanulási technikák fejlődése, az élethosszig tartó tanulás elősegítése;



az ismeretek különböző helyzetekben való használata, a transzfer segítése, annak tudatosítása,



hogy sok tudáselemünk nem csak abban a helyzetben lehet hasznos, amilyenben



megtanultuk (az alkalmazható tudás létrejöttének elősegítése);



problémaérzékenység, a problémamegoldással kapcsolatos tudásrendszer fejlődése;



kreativitás, az alkotókedv fejlődése;



a kommunikációs kompetencia fejlődése;



a vitakultúra elsajátítása, mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása;



a saját szerepek, lehetőségek és határok felismerése, tudatosítása, reális énkép kialakítása;

A diákok gondolkodási képességeinek fejlesztése érdekében fontosak a társakkal való beszélgetések. Ezért a
társas helyzetekben való helyes viselkedésre is meg kell tanítanunk őket. Eközben gyakorolják gondolataik
megkonstruálását,

a

kérdésfelvetést,

az

elméletek

megfogalmazását

a

társaiktól

kapott

válaszok

felhasználásával. Ennek egyik lehetséges módszere a projekt, amely a tanulók érdeklődésére, közös

89

tevékenységére épít. A tanulás nem egyszerű tudásátadás, a tudás a gyermek személyes konstrukciója. A
projektmódszer a fejlesztő differenciálás eszköze. Nem csupán tanulási technika, hanem a megismerésnek
egy olyan formája, amely az egész személyiséget mozgósítja.
Fő jellegzetességei:


komplex szemlélet;



valóságos tevékenység;



épít a gyerek múltbeli és folyamatosan jelen lévő tapasztalataira;



valós problémákat dolgoz fel, valós természeti és társadalmi környezetben;



a témaválasztástól az eredmények számbavételéig a tanárok és diákok közös munkája révén valósul
meg;



demokratizálja az iskolai életet: átalakítja a hagyományos diák- és tanárszerepeket;



megszünteti a verbális képességek egyeduralmát az iskolai sikerek elérésében;

A projektmódszer fő értéke – és egyben leginkább hasznosuló eleme – maga a munkafolyamat, a munka konkrét
eredményei és végtermékei mellett. Vagyis a projektmunka során megvalósuló ismeretelsajátítás mellé
fontosságban felzárkózik maga a gondolkodási folyamat, valamint az egyéb gyakorlati tevékenységek
megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása. A projektmódszer alkalmazása
révén a tanulók értékelési lehetőségeinek skálája is kiszélesedik.
9.2.10.

Fejlesztendő kompetenciaterületek

Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia területén


Egyéni tervkészítés, megméretés, kockázat felvállalása (versenyek),

Digitális kompetencia területén


Önálló információkeresés interneten (előadások készítése, újságszerkesztés)

Szociális és állampolgári kompetenciák területén

9.2.11.



Közjó iránti elkötelezettség, csoportmunkában konfliktus megoldási készség



Önálló tanulás



Saját tanulás megtervezésének, megszervezésének képessége

Feladataink, tevékenységeink a kompetenciaterületek fejlesztése érdekében



a versenyek legfontosabb eleme a felkészítés, amely egyéni, építkező jellegű legyen,



hatékony a kiscsoportos munkamódszerek alkalmazása;



a versenyzés etikájának megtanítása;



fontos a versenyre való felkészítő tanárok kísérő, együttérző, támogató szerepköre;



önálló kiselőadások szakórákon, elsősorban a tehetséges tanulóknak;



bíztató értékelés;



differenciált feladatok adása;



csoportfoglalkozások szervezése, amelyek az adott témakörben való jártasság szerint átjárhatók;



órai gyakorláskor más-más feladatkörök



a szakmai képzés kiegészítése művészeti körökkel



magyar – angol két tanítási nyelvű oktatás



az angol nyelv differenciált kiemelt tanítása
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a tanulók ösztönzése pályázatokon, szakmai versenyeken való részvételre,



nyelvvizsga letételére, emeltszintű érettségire való jelentkezésre, végső soron a továbbtanulásra

9.2.12. A könyvtári tevékenység


könyvkölcsönzés szabad érdeklődés alapján délutánonként, kutatómunkák



könyvtári órák a könyvtárhasználat céljából, illetve egy-egy téma feldolgozása tanári irányítással,
kutatási lehetőségekkel



önálló kezdeményezés támogatása (kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia)



a könyvtár egyéb lehetőségeinek kihasználása – zenehallgatás, videózás „könyvtár mozi”, színjátszó
jelenetek (jelmeztár használata), társasjátékok, diavetítés, CD-ROM használata, programok
végigjátszása, lexikon-szótár használata, bábozás,



„csendes” olvasó órák egy-egy osztály számára – főleg olvasótermi könyvekkel



újságírás, újságszerkesztés, riportkészítés – írott formában (magnófelvétellel), videóval, iskolarádió
(digitális kompetencia)



műsorok összeállítása a források felhasználásával



egyéni illetve kiscsoportos beszélgetések (anyanyelvi kommunikáció)



internet-használat kutatómunkához, iskolaújság készítéséhez. (digitális kompetencia)

9.2.13.

Tanórán kívüli lehetőségek

5. osztálytól kezdődően a szakmacsoportos alapozás keretében a tánc-, színjátszás, képző- iparművészet az
ének, mint kötelező művészeti tantárgy mellett a drámajáték, illetve 7. évfolyamtól a média művészeti ág
ismereteit sajátíthatják el.
A művészeti foglalkozások mellett tanulóink sportolási lehetősége is biztosított, elsősorban az egészséges
életmódra nevelés szellemében. A versenysport művelése álláspontunk szerint a szakosztályok, egyesületek
feladata kell, hogy legyen. Feladatok az iskolán kívüli közegben, egyéni, vagy kiscsoportos formában iskolán
kívüli

élethelyzetekben,

adott

témakörű

rendezvények

megszervezése

és

bonyolítása

iskolán

kívül

kapcsolatépítés (civil szervezetekkel, más iskolákkal, külföldi partnerekkel az adott képességek és érdeklődés
tárgyában iskolán kívüli szakmai közeggel stb.), az idegen nyelv megtanulásának, gyakorlásának és
alkalmazásának tanulók által szervezett közegei.
9.2.13.1. Feladatok


Lehetőségek, eszközök biztosítása



Sportlétesítmények biztosítása



Művészeti órák széles választéka



Rendezvények szervezése



Műhelyek kialakítása



Versenyeken való részvétel, azok



Önálló alkotás lehetősége



Termek DÖK szerinti alkalmazása



Önszerveződés alapján közösségi

rendezése


A tanultak felhasználása, gyakorlása,
életszerű, gyakorlati közegben

feladatok

10.

A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI
GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

10.1. A diákönkormányzat közösségfejlesztési feladatai
A diákönkormányzatok a tanulók önirányító, önszervező közösségei, melynek keretében a segítő pedagógussal
együtt fejlettségüknek megfelelő szinten önállóan intézik saját ügyeiket. A diákönkormányzat tagsági viszonya
önkéntes, célirányos tevékenységéhez szervezettségre van szüksége. Demokratikus úton választja képviselőit,
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hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a közösség megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására és
határozathozatalra. Az osztályonkénti választott vezetők képviselik diáktársaikat a diákönkormányzatban. Itt
élhetnek döntési- és egyetértési jogukkal. Megtanulhatják érvényesíteni egy nagyobb közösség akaratát,
kialakulhat rálátásuk a döntés felelősségére, működtetik képviseleti szervüket az alábbi feladatkörben:


Olyan kollektív érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, melyek nem sértik az egyéni
érdekeket, azokkal összhangban vannak.



A kialakított meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösségépítő tevékenységek
fejlesztése, a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése (osztályközösségek által vállalt
ünnepélyek, megemlékezések megszervezése).



A közösség iránti felelősségtudat kialakítása, fejlesztése



A közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése



Olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, értékeli más
közösségektől megkülönböztető tulajdonságait.

Az 1996. évi Közoktatási Törvény új jogi alaphelyzetet teremtett, amely egyenrangú félként kezeli az oktatás
folyamatában szereplőket, és demokratikus működési formát ír elő az iskolák számára. Az iskola egyes
alapdokumentumai a Diákönkormányzattal való egyeztetési vagy véleményezési folyamaton keresztül lépnek
életbe, illetve ezeken keresztül változtathatók meg. A Diákjogi Charta előírásait, a jogokat, a kötelességeket
tanulóinkkal folyamatosan betartatjuk. Ebben a Diákönkormányzatnak nagy a felelőssége. A házirend
elkészítésében és minden, a diákokat érintő kérdésben véleményt nyilváníthatnak. A felvállalt feladatok
elvégzéséért felelősséggel tartoznak. A Diákönkormányzat önálló működési szabályzattal rendelkezik, aktívan
részt vesz az egész iskolát érintő közös programok szervezésében. A diákközgyűléseken – melyeket „Disputa”
néven félévente megrendezünk – a diákok intézményvezetés, intézményvezetőnek feltett kérdéseikkel,
előforduló problémák felvetéseivel és a diákok kéréseinek előterjesztésével segíti az iskola vezetésének
munkáját. A diákönkormányzat működése gyakorlóterepe a közügyekben való hatékony együttműködésnek,
így az állampolgári kompetenciák fejlesztésének. Iskolai Diákönkormányzatunk dönt:


saját működéséről;



a működéséhez biztosított pénzeszközök felhasználásáról;



hatáskörei gyakorlásáról;



egy tanítás nélküli munkanap programjáról;



tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről;



a tájékoztatási rendszer szerkesztőségének, tanulói vezetőjének és munkatársainak megbízásáról.



az iskola diákjainak bevonása az intézményi nevelési program, különböző területein.



az iskola diákjainak kulturális programok szervezése, tanulók életmódjának kedvező alakítása.

A diákönkormányzat olyan szerveződésű csoport, amely választott tagokkal a diákok kötelességének
teljesítéséhez és jogérvényesítéséhez a megfelelő feltételeket biztosítja. A diákönkormányzat működésének
helyi keretei mindenki számára egyértelműen meghatározzák, azokat az eljárási szabályokat, amelyek szerint
a diákönkormányzat működik. A diákönkormányzatban a legfelsőbb döntéshozó fórum a közgyűlés, amely az
osztályokból választott delegáltakból áll. Diákönkormányzat tisztviselői:


elnök



alelnök



titkár



iskola zászlóvivői

A fenti tisztviselők megválasztása a delegáltakból szavazással történik, a megbízás 1 évre szól. A tisztújító
gyűlést, minden megkezdett tanév utáni hónap, első hetében kell összehívni. Az diákönkormányzat ülései
minden hónap első péntekén tartjuk. Összehívás módja körlevél formájában, az osztályfőnököknek a gyűlés
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előtt 3 nappal. Ülések helye, az iskola által kijelölt teremben, amelynek használata nem zavarhatja az iskola
munkáját, működését.
A diákönkormányzat határozatai nyilvánosak, az iskolában az osztályok faliújságán közzé kell tenni. Azonban
bármely szavazati joggal rendelkező diákképviselő javaslatára a testület dönthet a nyilvánosság korlátozásáról,
például személyes ügyek tárgyalásánál.
Döntéshozatal:
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az intézmény működésével kapcsolatos
kérdésekben.
A diákönkormányzatban érvényes döntés nem hozható, az egyetértés hiányában. A diákönkormányzat akkor
határozatképes, amikor a szavazati joggal rendelkező többsége jelen van. A diákönk. döntéseit, nyílt
szavazással hozza, egyszerű többséggel (a határozatképes önk. 50%-a +1 szavazat.)
11.

A S Z Ü L Ő , A T A N U L Ó , A PE D A G Ó G U S É S A Z I NTÉ Z M É NY PA R T NE RE I
K A P C S O L A T T A R T Á S Á N A K É S E G Y Ü T TM Ű K Ö D É S É NE K F O R M Á I

11.1. Tanulói részvétel
Iskolánk minden tanulója az iskolaközösség teljes jogú tagja. Mint iskolapolgár, egyaránt élhet az iskolai
demokrácia közvetlen és közvetett eszközeivel. A közvetlen demokrácia alapját a szólás joga képezi. A tanulók
az iskolai élet minden kérdésében javaslatot tehetnek, megfogalmazhatják kérdéseiket, és elmondhatják
véleményüket. Vélekedésüket az iskola tiszteletben tartja, toleránsan fogadja, és azokra válaszokat ad. A
diákok az iskolavezetést és a tanárokat munkaidőben bármikor megkereshetik ötleteikkel, problémáikkal. Az
osztályfőnöki órán tett felvetéseiket az osztályfőnök továbbítja az iskolavezetéshez, s a kapott információkat
közli a tanulókkal.
11.1.1. A diákönkormányzat
A közvetett demokrácia gyakorlásának a fóruma az iskolai diákönkormányzat, amelynek tevékenysége a
tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Legfontosabb feladata: az iskolai közösségi élet szervezése, a
nevelőtestület véleményének meghallgatásával annak mind színvonalasabb segítése és a diákok érdekeinek
képviselete. Szervezeti tagolódása hierarchikus. Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében
meghatározottak szerint választott iskolai diákbizottság (IDB) áll. Az IDB tagjai az osztályok diákbizottságai
(osztályonként 3 fő). Élén az iskolai diákbizottság titkára áll, akit az iskola tanulói választanak. A tanulóifjúságot
az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az IDB képviseli. A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai
diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze. Feladatait az SZMSZ tartalmazza.
A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a nevelőtestület véleményét,
illetve

szervezeti

és

működési

szabályzatának

jóváhagyását

a

diákönkormányzatot

segítő

tanár

közreműködésével az igazgató útján kéri meg. A diákönkormányzat a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan
véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos
kérdésekben.
A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben:


a jogszabályokban meghatározott ügyekben az iskola szervezeti és működési szabályzata megalkotásakor
és módosításakor,



a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor,



a házirend elfogadásakor.

94

A

törvényekben

meghatározott

esetekben

a

diákönkormányzat

véleményének

megszerzéséről

a

diákmozgalmat segítő tanár gondoskodik. Az előterjesztést legalább két héttel korábban kell átadnia. A
diákmozgalmat

segítő

tanár

a

véleményeztetésre

kerülő

anyagok

tervezetének

előkészítésébe

a

diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet. A diákönkormányzat véleményét
nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli. A nevelőtestület értekezletére a
választott diákképviselő is meghívható. A diákképviselő meghívását kezdeményezheti a nevelőtestület, a
diákközösség, a diákmozgalmat segítő tanár és az igazgató. Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a
diákönkormányzat az intézményvezetőhöz, szűkebb közösséget érintő ügyekben a diákmozgalmat segítő
tanárhoz fordulhat. Az intézményvezető félévente kétszer részt vesz az IDB vezetőségének ülésén.
Tájékoztatást ad az iskola ügyeiről és válaszol a feltett kérdésekre. A diákönkormányzat a működéséhez
használhatja az iskola helyiségeit. Több helyiség egyidejű igénybevételéhez az esemény előtt legalább három
nappal engedélyt kér a diákmozgalmat segítő tanártól. A diákönkormányzat anyagi támogatásáról az iskola
költségvetésének elkészítésekor lehetőségeihez mérten gondoskodik.
11.1.2. Az osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget alkotnak. Az
osztályközösségek diákjai a tanítási órák és foglalkozások többségét az órarend szerint közösen látogatják.
Az osztályközösség az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egységeként működik:


megválasztja az osztály 3 fős diákbizottságát és annak titkárát.

Az osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt - a szakmaigyakorlati-oktatásvezető javaslatát
figyelembe véve - az intézményvezető bízza meg. Feladatait az SZMSZ tartalmazza.
11.1.3. A diákközgyűlés
A diákközgyűlés a tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma. Megtartásának
idejét a tanév munkarendje tartalmazza. A diákközgyűlés napirendjét az intézményvezető és a diákképviselő
közösen állapítják meg. A napirend nyilvánosságra hozatala a közgyűlés időpontja előtt legalább egy héttel az
osztálytermekben való kifüggesztéssel történik. A diákközgyűlés levezető elnöke a diákönkormányzatot segítő
tanár. A közgyűlésen jelen lehetnek a nevelőtestület tagjai. Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a
diákönkormányzat a diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével a közgyűlés előtt legalább három
nappal írásban juttatja el az iskola intézményvezetőjéhez. Az írásban, illetve a közgyűlésen szóban feltett
kérdésekre az intézményvezető ad választ. Az intézményvezető és a kérdésekkel érintett tanárokat az IDB
meghívja a diákközgyűlésre. A meghívás nem utasítható vissza. Rendkívüli diákközgyűlés hívható össze az
iskolai diákbizottság vagy az intézményvezető kezdeményezésére. Az intézményvezető a kezdeményezéstől
számított két héten belül intézkedik a rendkívüli diákközgyűlés összehívásáról. A rendkívüli diákközgyűlés
napirendjére, levezetésére a diákközgyűlésre vonatkozó szabályozás érvényes. Ha az intézményvezető a
rendkívüli diákközgyűlés összehívását nem tartja szükségesnek, akkor gondoskodik a kezdeményezést kiváltó
kérdés más úton való megnyugtató rendezéséről.
11.2. Szülői részvétel
Iskolánk akkor működik még eredményesebben, ha tanulóink érdeklődésére épít, és figyelembe veszi a szülői
érdekeket

is,

iskolával

szembeni

elvárásait.

A

gyermeki

személyiség

harmonikus

fejlesztésének

elengedhetetlen feltétele a szülői ház és pedagógus közösségünk koordinált, aktív 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.
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11.2.1. Elvárásaink a szülők felé
A szülők részéről - a sikeresebb nevelőmunka segítéséhez - az alábbi közreműködési formákat várjuk el:


együttműködő magatartást, a problémák nyílt jelzését, megbeszélését,



a gyermekek tanulmányi munkájának folyamatos figyelemmel kísérését,



a gyermekek tanulmányi munkájához szükséges felszerelések biztosítását,



aktív részvételt az iskolai szülői értekezleteken és rendezvényeken,



nevelési problémák, családi nehézségek őszinte jelzését, közös megoldás keresését,



véleménynyilvánítást, visszajelzést az iskola működésével kapcsolatosan,



szponzori, szervező segítségnyújtást.

11.2.2. A szülőkkel való kapcsolattartáshoz az alábbiakkal járulunk hozzá


nyílt napok, nyílt órák szervezése



rendszeres tájékoztatás tanulóink előmeneteléről, magatartásáról



előre tervezett szülői értekezletek



rendkívüli szülői értekezletek



fogadóórák, egyéni fogadóórák egyeztetett időpontban



előadások szervezése igényelt téma szerint



pályaválasztási tanácsadás



családlátogatás



gyermekvédelmi felelősök szociális és nevelési problémákban nyújtott támogatása



Szülői Szervezeti megbeszélések

11.2.3. A szülői ház és iskolánk együttműködésének további lehetőségei


közös rendezvények szervezése a diákok, a szülők és a pedagógusok részvételével;
(Sportnap, Művészeti Nap, Vár az iskola program, kirándulások)



alapítványunk bevonása a közös rendezvények támogatásába (Pl. Alapítványi Bál)

11.2.4. A szülő kérheti


Gyermek reggeli és délutáni ügyeleti elhelyezését reggel 7 és du. 17 óra között



Megfelelő ok esetén gyermeke felmentését egyes tantárgyakból, vagy a mindennapi iskolába járás alól
a törvényi kereteknek megfelelően



Felmerülő problémáinak megoldásához segítséget kérhet


szaktanártól,



osztályfőnöktől,



fejlesztő pedagógustól,



iskolatitkártól



az iskola vezetőitől.

11.2.1. A szülői szervezet
A szülői szervezet iskolai szintű képviselőjével az intézményvezető tart kapcsolatot. Azokban az ügyekben,
melyekben a szülői szervezetnek az SZMSZ vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az
igazgató kéri meg. A szülői szervezet képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezési jogkörrel érintett
napirendi pontjának tárgyalásához az igazgató meghívja. Az iskola szülői szervezete részére az iskola
igazgatója tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. A szülői szervezet
tagjaival az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. A szülőkkel fenntartott kapcsolat különösen jó. Kölcsönös a
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bizalom. Igyekszünk egymás elvárásainak megfelelni. Mindkét fél ismeri a jogait és a kötelességeit. Rendszeres
kapcsolatban vagyunk, probléma esetén azonnali megbeszélést tartunk.
A kapcsolattartás formái:


alkalmi beszélgetés



fogadóórák



szülői értekezletek



Szülői Szervezeti értekezletei minden páros hónap utolsó csütörtöki délutánján



telefonos, e-naplós üzenetküldő felület, vagy e-mail levelezések, megbeszélések szükség szerint



online zárt csoportműködés

A szülői szervezetnek véleményezési joga van


a működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben;



a házirend megállapításában;



a szülőket anyagilag is érintő ügyekben;



a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában;



az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában.

Az előbbi pontban megfogalmazott kérdésekben a szülői szervezet javaslatokat is megfogalmazhat.
11.2.2. A szülők tájékoztatásának formái
Az iskola a tanév során


szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített, az általános munkaidőn túli időpontokban,
a szülői értekezleteken és a fogadóórán;



rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a digitális tannapló e-mail küldő rendszerében..



felhasználó név és jelszó biztosításával lehetőséget nyújt az iskola, hogy a gyermek tanulmányi
előmenetelét az iskola honlapján a tannapló rendszerrel kövese.

Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. Az iskola évente két, a 1.
és 12. évfolyamon három szülői értekezletet, és két fogadóórát tart ugyanabban az időben. Az éves munkaterv
további szülői értekezleteket is rögzíthet. Rendkívüli szülői értekezlet az osztályfőnök vagy a szülői szervezet
javaslatára hívható össze a felmerülő problémák megoldására.
12. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ÉS AZ ALKALMASSÁGI VIZSGA SZABÁLYAI
12.1. A vizsgák típusai


alkalmassági vizsga – felvételi eljárásnál



különbözeti vizsga



félévi és év végi vizsga – technikai beszámoló (teríték/táncos vizsga) a szakképzésben



osztályozó-, illetve javítóvizsga



záróvizsga, kis-érettségi vizsgák

12.1.1. Alkalmassági vizsga
A z vizsga fő része a szakmai gyakorlati hoz szükséges kompetenciák alkalmazásának való megfelelés.
Továbbá része a felvételnek a közismereti teszt is, amelynek elsődleges célja, hogy felmérje, a jelölt általános
képességeit, lehetővé teszik-e ezt a speciálisan megterhelő képzésben való részvételt, és majdan egy
közismereti érettségi vizsga letételének lehetőségét. Az alkalmassági vizsga anyagát országosan egységes
követelményszint határozza meg. A felvételről a szaktanárokból és az intézmény vezetőiből alakult
vizsgabizottság javaslatára az intézményvezető dönt.
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12.1.2. Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát a más iskolából jövő tanuló számára szervezünk szakmai tárgyból. A vizsga anyagát
kétharmad részben a magasabb osztály anyagából kell összeállítani, és az osztályzatot a magasabb osztály
anyaga alapján kell megállapítani. A különbözeti vizsgát a tanév végi vizsgákkal, beszámolókkal egyidejűleg,
vagy az igazgató által megállapított időben lehet tartani.
12.1.3. Félévi és év végi vizsga - technikai beszámoló a szakképzésben (teríték/táncos vizsga)
A tanulók szakmai elméleti és gyakorlati tárgyakból, minden félév végén a beszámolási munka eredményéről,
az elsajátított ismeretekről, technikai beszámolót, vizsgát tesznek, vizsganapon témazáró dolgozatot íratni
nem lehet. A vizsgán a szakképzési kerettanterv szerinti követelményeket kell megjeleníteni a vizsgázónak a
szaktanár által ismertetett, fél évre előre tervezett tanmenet/projektlap értékelési szempontjai alapján, és a
haladási napló szerint, melyet az intézmény helyi tantervében előírt értékelési szempontok szerint előzetes
szaktanári értékeléssel, a vizsganapon terjeszt elő a szaktanár a szakmai munkaközösségnek, mely alapján
szakmai munkaközösség közösen alakítja ki vizsgázó értékelését. Vizsgahalasztás az igazgatóhoz címzett
írásbeli kérvény alapján adható. A kérvényhez orvosi igazolást kell csatolni. Vizsga alóli mentességet az a tanuló
kaphat, aki orvos által igazolja, hogy huzamosabb ideig akadályoztatva van. Ez esetben a tanuló az érdemjegyet
a félévi munkája alapján kapja.
12.1.4. Osztályozó- illetve javítóvizsga
Az osztályozó vizsga az év végi osztályozó konferencia előtti tanítási napon, a fentebb ismertetett indokok
miatt nem osztályozható növendék számára kínál beszámolási lehetőséget. Tantervi tantárgyakból a tanév
végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló augusztus 31-ig javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga napját az
igazgató állapítja meg. A javítóvizsga idejéről és a javítóvizsgával kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit
értesíteni kell azzal, hogy ha a tanuló a javítóvizsgán nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felel meg,
tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani,
amelynek elnöke az igazgató, illetve megbízása vagy akadályoztatása esetén a gyakorlati-oktatásvezető, tagjai
a tárgyat tanító tanár és még egy azonos vagy rokon szakos tanár. A javítóvizsga eredményét a tárgyat tanító
tanár vezeti be a törzslapba és a bizonyítványba. A záradékot az igazgató írja alá, az eredményhirdetés a
bizonyítvány kiosztásával történik.
12.1.5. Záróvizsga – belső szintvizsga a hatodik- és nyolcadik-, illetve kis-érettségi vizsga tizenegyedik és
tizenkettedik évfolyamokon
12.1.5.1. A záróvizsga célja és feladatai


a tantervi követelmények elsajátításának ellenőrzése



az általános iskolai követelmények áttekintése, rendszerezése



felkészülés a középfokú oktatási intézményekben történő továbbtanulásra

12.1.5.2. Záróvizsga/Kis-érettségi vizsga célja és feladata
Az érettségi vizsga szervezésének Helyi tantervben történő szabályozása nem lehetséges. A 100/1997. (VI.
13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról és a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet
az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló szabályzásokban foglaltaknak megfelelten folyik
diákjaink érettségi felkészítése. Pedagógia Programunkat meghatározó célkitűzés a diákjaink alapozó
tanulmányainak sikeres felkészítése, a középiskolai kimenetben az érettségi vizsgára felkészítés. A siker
érdekében megszervezett záró, vagy kis-érettségi vizsga célja, a felkészülés folyamatának kontrolja, illetve
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az „élethű” vizsgakörülmények megteremtésével, vizsgaszituációs felkészítő tréning szervezése. A próba
vizsga érdemjegyei az év-végi bizonyítványokban dupla jegyként számítanak a lezárt érdemjegybe.


a tantervi követelmények elsajátításának ellenőrzése



a tantárgyi / az érettségi vizsgakövetelmények áttekintése, rendszerezése



felkészülés a középfokú vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészeinek megterhelésére.

A tantestület a kis-érettségi vizsga eredményeinek kiértékelését követően, ha annak összesített eredménye
gyengébb az elvárhatónál dönthet új időpontú próbavizsga elrendeléséről.
12.1.5.3. A szóbeli és írásbeli vizsgák rendje


Záróvizsgázni a 6. és 8. osztályban tanulóknak magyar nyelv- és irodalom, angol nyelv, valamint
matematika tantárgyakból kell vizsgát tennie.



Írásbeli vizsgarész magyar nyelv és irodalom, valamin matematika tantárgyból



Szóbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és matematika tantárgyból



Kis- érettségi vizsga a kötelező és szabadon választott érettségi tárgyakból írásban és szóban kerül
megszervezésre.



A vizsgatételeket a szakmai munkaközösségek dolgozzák ki, december 20.-ig és legkésőbb január
30.-ig ismertetni kell a tanulókkal



A vizsgatételek száma tantárgyanként nem haladhatja meg a húszat



Az írásbeli feladatok feladatsorát április 30.-ig el kell készíteni, és az intézményigazgatónál letétben
kell helyezni a vizsgák megkezdéséig



Az írásbeli dolgozatokat a szóbeli vizsgák megkezdéséig ki kell javítani, az értékelését el kell
végezni, ugyanakkor ismertetésére csak a szóbeli vizsgák után kerülhet sor



A szóbeli vizsga időpontját az intézményigazgató a tanév rendjében határozza meg



A próba vizsga érdemjegyei az év-végi bizonyítványokban dupla jegyként számítanak a lezárt
érdemjegybe.



A záróvizsga eredményét ismertetni kell a szülőkkel, és a bizonyítvány jegyzetében a %-os
eredményt tantárgyanként be kell vezetni, a záróvizsga tényének a bizonyítvány „jegyzet” rovatába
bejegyzésként meg kell jelennie.

12.1.5.4. Felkészülés a záróvizsgára – kis-érettségi vizsgára:
A 6. és 8. osztályos tanulóknak a tanév során 10 órát kell biztosítani a záróvizsgával kapcsolatos
konzultációkra.
12.1.5.5. A záróvizsga – kis-érettségi vizsga szervezési feladatai:


A vizsgabizottság elnöke: az intézményigazgató, tagintézmény-vezető helyettese, tagiskola vezető



A vizsgabizottság tagjai: az iskola pedagógusai, a szülők agy választott képviselője



Az írásbeli vizsga tantárgyanként maximum 120 perc lehet



A szóbeli vizsga felkészülési ideje minimum 15 perc a vizsgáztatás ideje pedig maximum 15 perc



A záróvizsgát júniusban kell lebonyolítani

12.1.5.6. Vizsgarendszerünk kialakításában szempontjaink a következők


a tantervi követelmények elérésének összegző mérése



a tanulók teljesítményének átfogó minősítése



segítség a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsga megválasztásához
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12.2. Előrehozott érettségi vizsgák
A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló rendeletben
foglaltaknak megfelelten diákjaink felé szorgalmazzuk a választható érettségi tárgyak vonatkozásában az előre
hozott érettségi vizsgák letételét. Az előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezés önkéntes, azonban a tanuló
tanulmányi előrehaladásától függő szaktanári vélemény egyeztetésére, szükséges esetben s szülőkkel együtt
kerül sor.
13.

A FELVÉTEL ÉS ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI, A TANULÓJOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS MEGSZŰNÉSÉNEK
INTÉZMÉNYI RENDJE

13.1. A TANULÓ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉNEK INTÉZMÉNYI RENDJE
A Magyar Köztársaságban minden gyermek tanköteles. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét
betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári
évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. Az
iskola a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Református Egyház között 1057/1999. (V. 26.)
Korm. hat. Zs. 72/1998. sz. határozattal létrejött megállapodás értelmében tett egyoldalú közoktatási feladat
ellátási nyilatkozatában vállaltaknak megfelelően, felvesz és átvesz minden tanköteles korú tanulót, akinek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási hely a körzetében található, és az iskola tanuló jogviszony
létesítésének rendjébe, illetve a képzéshez történő becsatlakozáshoz szükséges iskolai elővégzettséggel
rendelkezik, valamint a szülő és gondviselő a jogviszony létesítéshez szükséges jognyilatkozatokat megteszi,
az alapfeladat ellátáson túli kiegészítő iskolai szolgáltatásokért a taneszköz térítési díj fizetési kötelezettséget
vállalja.

A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik

életévét december 31. napjáig tölti be. A tanköteles korúvá váló gyermekek 1. osztályba beiratkozása minden
évben április hónap utolsó csütörtök és pénteki napjain történik. Azonban iskolánk integrált művészeti
programja és a magyar – angol két tanítási nyelvű, iskolaotthonos képzés sajátosságai miatt már az adott év
február hónapjától minden hét ugyanazon előre meghirdetett munkanapján nyílt délutánok keretében családi
- pedagógus találkozókat, gyermekfoglalkozásokat, iskolaismertető programokat szervezünk. Pedagógiai
hitvallásunk szerint, a szülő iskolaválasztásával a család és az iskola között egy közös megállapodás, szerződés
jön létre, mely azon közös célt tűzi ki, hogy a gyermek fejlődéséért az elkövetkezendő években az iskola és a
család milyen közös utat jelöl ki. E gondolat magába foglalja, hogy a hosszú évek sikeres közös munkájához
alaposan meg kell ismernie a családnak az iskolát, a pedagógiai programunkat, szellemiségünket és
pedagógusainknak a családot. A gyermek iskolai nevelésének felvállalása súlyos felelősség is egyben, melynek
a sikerét alapvetően meghatározza az a bizalmi légkör, mely kizárólag a szülő számára hiteles szakmaisággal
vállalható csak fel.

A beiratkozást megelőző héten szervezett alkalmassági vizsgálatunk sem a gyermek

iskolának megfelelőségét vizsgálja, célunk a képesség szerkezet vizsgálattal a szakmailag indokolt
döntéshozatal elősegítése, mellyel a családnak is segítünk, hogy gyermeke képességeinek reálisan tervezhető
képzési rendszert javasoljunk. Ezt a képességvizsgálat mérést a tanév közben, vagy magasabb évfolyamba
jelentkező tanulók esetében is elvégezzük.
A 9. évfolyamra történő jelentkezések kivételével a jogviszony létesítéshez minden esetben ki kell tölteni a
szülő, gondviselő, nagykorú jelentkező esetén a felvételre jelentkezőnek egy jelentkezési adatlapot, melynek
része a jognyilatkozat.

Az intézmény az alapfeladatok ellátását ingyenesen biztosítja a tanulók számára,

ugyanakkor a speciális, magasabb szintű, érdeklődésnek megfelelő képzésért, a speciális, a szülő helyzetének
megkönnyítése érdekében, iskola által beszerzett, tanulói szakmai felszerelésekért taneszköz térítési díjat
szedünk. A jognyilatkozat tárgyában a szülő, jognyilatkozatot tévő nyilatkozza, hogy a taneszköz térítési díj
mértékéről, és a jogviszony létesítés létrejöttével keletkező fizetési kötelezettségéről tudomással bír és azt
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vállalja, illetve, hogy ismertetve lett a kötelező tanórákon túli szabadon választott kötött tanóra rendszer magas
óraszáma, illetve ha alapfokú művészetoktatási intézményegységünkbe íratja gyermekét, a gyermeknek van-e
más ilyen jellegű iskolával jogviszonya. Az alkalmassági vizsgálatot követően a felvételt nyert gyermek, tanuló
jogviszonya a jogviszony létesítésről szóló határozattal, a Beiratkozási Ív, szülő/gondviselő/nagykorú tanuló
aláírásával és a Beírási Napló bejegyzésével jön létre, mely jogviszony létesítést a Közoktatási Információs
Rendszeren is rögzítünk, illetve ezt követően törzslapba, naplóba határozatszámmal rögzítünk.
A 9. évfolyamra történő jelentkezések az országos központi felvételi rendszer eljárási rendjével és jogszabályi
kereteknek történő megfeleléssel, a hivatalosan közétett, az adott tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatóban
megjelölt tagozatkód rendszerrel az indítani kívánt képzéseknek megfelelően történik. A párhuzamos
művészeti szakképzés 9-12/13. évfolyamaira, a felvételi eljárás lezárulását követően, vagy tanév közben adott
évfolyamra csak abban az esetben vehető fel tanuló, ha másik művészeti szakközépiskolában a szakiránynak
megfelelő képzés előző évfolyamának tanulmányi kötelezettségét teljesítette, és adott tanév szorgalmi időszak
tanulmány átlageredménye a 3,5 – es tanulmányi átlageredményt eléri. Ennél alacsonyabb tanulmányi
átlageredmény esetén az szakmai tárgyakon túl az érettségi tárgyak vonatkozásában letett szintfelmérők
százalékosan meghatározott eredményének ismeretében kizárólag csak tantestületi határozattal vehető fel a
tanuló. Az érettségire épülő, kizárólag szakképzési évfolyamokon indított szakképzések, és az alapfokú
művészetoktatási intézményegység felvételi eljárása minden tanév szeptember 15-ig tart, melyet követően a
szakképzésben a tanulójogviszony létesítésének rendje az öt évfolyamos párhuzamos képzés jogviszony
létesítés rendjével egyező, míg az alapfokú művészetoktatás vonatkozásában a szülő/gondviselő a
jognyilatkozatában az egész tanéves tandíjfizetésére vállal kötelezettséget.
A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sajátos
nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben
a huszadik életévét betölti. A tankötelezettség - a szülő választása alapján - iskolába járással vagy
magántanulóként teljesíthető.
13.1.1. Diákigazolvány igénylésének rendje
Az

intézmény tanulójának,

a képzési

kötelezettségét teljesítő tanulói jogviszonyban

álló magyar

állampolgárságú tanulónknak, illetve kormányközi és más oktatási együttműködési megállapodás vagy
egyezmény alapján magyarországi oktatási intézményben tanuló, külföldi tanulónknak, illetve felsőfokú
hallgatói jogviszonyt is létesített tanulónknak egyidejűleg egy diákigazolványa lehet.

13.1.2. A diákigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények

A diákigazolvány igazolja:


a diákigazolványon jelölt intézményünkkel a tanulói jogviszony fennállását,



a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére való
jogosultságot,



a tanulói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és juttatásokra való jogosultságot,



a diákigazolványhoz kapcsolódó, kedvezményekre való jogosultságot,



azon tanulóink esetében, akik számára az első személyi igazolvány még nem került kiállításra, a
személyazonosságot,



a diákigazolványhoz kapcsolódó kedvezményeket a tanulónk az érvényességi időn belül abban az
esetben is igénybe veheti, ha tanulói jogviszonya tanulmányai befejezése miatt szűnt meg.



a kedvezmények kommunikációjáról, továbbá a diákigazolványhoz kapcsolódó, kedvezmények
szervezéséről, kiépítéséről és az ehhez kapcsolódó jogok teljes körű hasznosításáról az Oktatási
Minisztérium a Diákigazolvány Központ szervezet útján gondoskodik.
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13.2. A TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
13.2.1. A tanulói jogviszony megszűnése az iskolai tanulmányok befejezése előtt:


nem tanköteles tanuló esetén fegyelmi vétség miatt,



nem tanköteles tanuló esetén 30 óránál több igazolatlan hiányzás miatt,



önkéntes iskolaváltoztatás miatt.

Az eljárási szabályokat, jogkövetkezményeket, az iskola kötelezettségeit az iskolai SZMSZ tartalmazza.

13.2.2. A tanulói jogviszony megszűnése a tanulmányok befejezésekor
A tanulói jogviszony megszűnésének időpontját a közoktatási törvény szabályozza
14. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁS ALAPISMERETEINEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV
Elsősegélynyújtáson értjük azt a cselekedetet, amikor egy megsérült, illetve hirtelen megbetegedett embernek
segítünk, illetve ellátjuk. A megfelelő beavatkozáshoz mind elméleti, mind gyakorlati felkészülés szükséges. A
felkészülés lehetőségei hazánkban igen rossz helyzetben vannak. Nincs iskolás korban zajló oktatás, nincs
szervezett felnőttképzés, a munkahelyi oktatás hiányos.
A jó elsősegélynyújtó mindent megtesz a feltétlenül szükséges beavatkozások elvégzése érdekében, de
ismervén korlátait, csak a szükséges beavatkozásokat végzi el. Nem kezd olyan ellátásba, mely az adott
helyszínen felesleges, vagy nem kivitelezhető, esetleg kifejezetten káros. Az elsősegélynyújtónak tisztában kell
lennie alapvető biológiai, anatómiai ismeretekkel, alapvető elsősegélynyújtási műfogásokkal, az életveszélyes,
vagy ahhoz vezető állapotok felismerésével. Fontos a megfelelő kapcsolatteremtő képesség.
Iskolánk az elsősegélynyújtás alapismereteit az Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága és az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium által összeállított oktatási anyaga felhasználásával kívánja ismeretátadásban
alkalmazni

http://termtud.akg.hu/elsosegely/.

Az összeállított anyaggal a cél az elsősegélynyújtás

iskolaszintű oktatásának segítése, feladatlapok, tesztek, tanári segédanyagok közlése, tapasztalatok cseréje
tanórai használatra: biológia órák, kémia órák (mérgezések, vegyszer okozta sérülések, égési sérülések), fizika
órák (égési sérülések), osztályfőnöki órák. Tanórán kívüli lehetőségek: erdei iskolák (a túrázás balesetvédelmi
ismeretei), témahetek, szakkör, önképző körök. Idő hiányában a pedagógusok fő célja a motiváció
megteremtése lehet, ezt követően érdemes a diákokat valamilyen célszervezethez irányítani (Ifjúsági
Elsősegélynyújtók, Magyar Vöröskereszt).
14.1.

Az elsősegély nyújtási ismeretek tematikus egységei

14.1.1. Vérzések
Elméleti alap: Az ember keringési rendszere – középiskolai biológia tankönyvek
Elemek:
-

az ember keringési rendszere;

-

vérzések típusai;

-

vérzések ellátása;

-

speciális vérzések;

Az ember keringési rendszerének központja a szív, amely percenként 5 liter vért juttat a szervezetbe. A szívből
kilépő ereket artériának nevezzük, a test irányába tartó artériák oxigénben dús vért szállítanak. Az artériák
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apró hajszálerekre ágaznak, ezek fala érintkezik a sejtekkel, így megtörténik a gáz- és anyagcsere. A testből a
szén-dioxidban dús vért a vénák szállítják a szív felé.
Hajszáleres vérzés esetén a sebzés és a vérzés gyenge. Fertőtlenítés után fedőkötéssel fedjük a sérült testrészt.
A vénás vérzés mélyebb sérülések esetén keletkezik, a vérzés mennyisége jelentős is lehet. Az ellátás első
lépéseként a sérült testrészt emeljük a szív fölé, majd fertőtlenítés után nyomókötéssel fedjük. Az átvérzett
kötést ne cseréljük le, helyezzünk rá újabb kötést.
Az artériás vérzéskor a mély sebből élénkpiros vér, lüktetve távozik. Legfontosabb teendőnk a sérült
nyugalomba helyezése, a sérült testrész felemelése és az artériás nyomópont elnyomása. Felkar ütőere a felkar
belső oldalán, hajlító izom alatt futó árokban nyomjuk a csonthoz. Combütőér lágyékhajlat felett, ököllel
nyomjuk a medencecsont irányába.
Az artériás nyomópont elnyomásával párhuzamosan segítőtársunk készítsen nyomókötést. A kötözéshez steril
mull-lapra és mullpólyára van szükségünk. A fertőtlenítés mellőzhető, de lehetőleg ne feledkezzünk meg róla.
A sebbe helyezzünk összegyúrt gézgombócot, fedjük mull-lappal, majd körkörös mozdulatokkal, a
pólyatekerccsel rögzítsük. A nyomás kialakításához a gézlapra, keményre gyűrt gézgombócot vagy kibontatlan
pólyatekercset helyezünk, s ezt szorosan, körkörösen rögzítjük a mullpólyával.
Belső vérzést közvetlenül nem tudjuk vizsgálni, csupán az erre utaló tüneteket kereshetjük. Ezek közé tartozik
a belső sérülés lehetősége, sápadtság, verejtékezés.
Speciális vérzésként említjük az orrvérzést, amely esetében normál fejtartás mellett az orrcimpákat szükséges
befogni 15 percen keresztül. Itt ismertetjük a fülvérzést - fej sérült oldalra történő billentése, fedőkötés – és a
szájvérzést – fej enyhén előre hajtása, steril gézlap.
14.1.2.

Légutak

Elméleti alap: Az ember légzése – középiskolai biológia tankönyvek;
Elemek:
-

az ember légzőrendszerének felépítése;

-

légutak biztosítása;

-

stabil oldalfektetés;

-

Eschmark-féle műfogás;

-

légúti akadály eltávolítása;

Az ember légútja az orr-, illetve a szájüreggel kezdődik. A légvétel az orrüregen keresztül egészségesebb,
mert az orrszőrök kiszűrik a szennyeződések egy részét, másrészt a gazdag hajszálérhálózat a kórokozók
elleni védelemben és a levegő felmelegítésében jelentős szerepet játszik. A garat a légcső és a nyelőcső
keresztezési pontja, a gége a hangképzés szerve. A légcső falát porcgyűrűk merevítik, innen a levegő a tüdőbe
jut. A légutak két irányba ágazása a főhörgőknél történik, további elágazási pontok a hörgők, a gázcsere pedig
a léghólyagocskák falán keresztül történik.
Eszméletlen sérültnél mindig fennáll a légutak elzáródásának lehetősége, mivel az életfontosságú reflexek
működése zavart szenved. Elernyednek az izmok, ennek következtében a nyelv elveszítheti természetes
izomtónusát és a nyelvgyök hátracsúszva légúti akadályt képez. A légzés vizsgálat kezdő lépése az átjárható
légutak ellenőrzése. Nézzünk be a szájába, keressünk benne olyan objektumokat (letört fog, műfogsor,
rágógumi stb.), amelyek elzárhatják a légutakat. A légzés vizsgálatának legegyszerűbb esetben, ha a sérült a
hátán fekszik. Ilyenkor hátraszegve tartott fej mellett fülünket az orra elé helyezzük, hallgatjuk és érezzük
arcunkon, ahogy áramlik a levegő, közben szemünkkel a mellkas mozgását figyeljük. Ún. hármas érzékelés.
Ha a sérült nem a hátán fekszik és a fektetés nem ajánlott akkor is törekedjünk a hármas érzékelésre!
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A kielégítő légzésű és keringésű beteg légútjait folyamatosan biztosítani kell. Általában a talált helyzetben
történő ellátásra kell törekedni. Ha mozdítani kell erre a legalkalmasabb testhelyzet a stabil oldalfekvés. A
sérült megmozdítása előtt azonban ki kell zárni azon sérüléseket (gerinctörés, medencetörés, nyílt hasi sérülés
stb.), amelyek kizárják a beteg mozgatását. A stabil oldalfektetés lépései: 1. lábak felhúzása, 2. ellentétes oldali
kar csípő alá helyezése, 3. közelebbi kézfej ellentétes vállra helyezése, 4. beteg átfordítása a kialakított
lábfogás és az áthelyezett kéz, felkar részének megfogásával, 5. váll kioldása, 6. fej hátraszegése, a kéz fej alá
helyezése, 7. alul lévő láb behajlítása, felül lévő láb kinyújtása, 8. alul lévő kéz behajlítása.
Abban az esetben, ha a sérült mozgatása nem lehetséges az ún. Eschmark-féle műfogást alkalmazzuk. A sérült
feje mögé térdelve a felső fogsora elé emeljük az alsót és így tartjuk. Az eszméletlen beteg izmai annyira
tónustalanná válnak, hogy a művelet könnyen kivitelezhető. A műfogás során a nyelv olyan helyzetet foglal el,
hogy nem tudja elzárni a légutat.
A légutak elzáródásának belső és külső oka egyaránt lehet. Előfordulhat, hogy valaki félre nyel, a tápcsatorna
helyett a légcsőbe kerül a táplálék. A légutak legszűkebb része a hangrés. Általában itt szorul meg az idegen
anyag. A gyors és szakszerű beavatkozás életmentő lehet. Először tenyerünkkel üssük meg a beteg lapockáját
kétszer, határozottan, de nem erősen. Ha nem jártunk sikerrel alkalmazzuk a Heimlich-féle műfogást. Keressük
meg a szegycsontját, a szegycsontja alatt egyik kezünket ökölbe szorítva a másikat ráhelyezve, határozott
mozdulattal először a gerincoszlop felé, majd felfelé gyakorlunk nyomást.
A műfogás fekvő sérülten is elvégezhető. Ebben az esetben a tenyerünket helyezzük a szegycsont alá, majd
először lefelé, aztán felfelé gyakoroljunk nyomást a mellkasra.
A Heimlich-féle műfogás nem alkalmazható gyermeken! Gyermekek esetében a legcélravezetőbb, ha a sérültet
hason fekve combunkra fektetjük és lapockák közötti részen ütést mérünk a hátukra, ha nem tudjuk kézzel
eltávolítani.
14.1.3. Utcai balesetek
Elméleti alap: Az ember légzése – középiskolai biológia tankönyvek;
Az ember keringése – középiskolai biológia tankönyvek;
Elemek:
-

utcai balesetek helyszínbiztosítása;

-

elsősegélynyújtó védelme;

-

eszméletlenség vizsgálata;

-

sérülések vizsgálata;

-

mentők értesítése;

Utcai balesetek, rosszul létek esetén nagyon fontos a gyors és szakszerű segélynyújtás megszervezése. Első
teendőnk a helyzet gyors felmérése, további sérülések, balesetek megelőzése, valamint saját testi épségünk
megóvása. Cél: annak felmérése, milyen mélységben kellünk. Segélyhívás miatt, vagy a sérült/ek/ állapota
olyan, hogy beavatkozás is szükséges.
Nyugodtan és gyorsan tájékozódjunk arról, hogy mi történt. Kérdezzük meg a szemtanúkat, vegyük szemügyre
a helyszínt. Az alábbi kérdésekre keressünk választ: Van-e további veszély? Van-e valaki közvetlen
életveszélyben? Tud-e valaki segíteni a jelenlévők közül? Szükséges-e szakember segítsége?
A helyszínbiztosításához lehetőleg vonjunk be másokat is, sötétben és rossz látási viszonyok között
használjunk világítóeszközöket. Minden esetben törekedjünk arra, hogy a sérültet lehetőleg ne kelljen
elmozdítani, ezt bízzuk szakemberre. Ha ez elkerülhetetlen használjuk a megfelelő műfogásokat!
Az elsősegélynyújtó védelme is a legfontosabb szempontok közt szerepel. Csak akkor közelítsük meg a
helyszínt, ha testi épségünk nincs veszélyben. Ne kíséreljük meg a helyszín megközelítését, ha robbanásveszély
áll fenn, ha csak extrém megközelítési mód adódik (pl.: szakadék). A sérültek vizsgálatához használjunk
gumikesztyűt, de lehetőleg semmilyen esetben ne érjünk vérző sebhez.
Az eszméletlenség vizsgálatának első lépése, hogy megszólítjuk a sérültet. Jó napot! Mi történt? Ha válaszol
eszméleténél van, próbáljuk minél alaposabban kikérdezni. Figyeljünk arra, hogy tudata ép vagy zavart. Tudjae mit beszél? Emlékszik-e mi történt?
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Ha a sérült nem válaszol vizsgáljuk meg a légzését és a keringését. A légzés vizsgálat kezdő lépése az átjárható
légutak ellenőrzése. Nézzünk be a szájába, keressünk benne olyan objektumokat (letört fog, műfogsor,
rágógumi stb.), amelyek elzárhatják a légutakat. A légzés vizsgálatának legegyszerűbb esetben, ha a sérült a
hátán fekszik. Ilyenkor a fej hátraszegését követően fülünket az orra elé helyezzük, hallgatjuk és érezzük, hogy
áramlik a levegő, közben szemünkkel a mellkas mozgását figyeljük. Ez az un. hármas érzékelés. Ha a sérült
nem a hátán fekszik és a fektetés nem ajánlott akkor is törekedjünk a hármas érzékelésre!
Megfelelő légzés esetén a nyaki ütőér tapintásával vizsgáljuk a pulzust. Mutató- és középsőujjunkat helyezzük
a gégére (ádámcsutka), majd óvatosan csúsztassuk a gége és a fejbiccentőizom árkába. Tekintettel arra, hogy
a vizsgálat bizonytalan a laikusok körében, fontos, hogy a beteget figyeljük és keressük a keringés un. Indirekt
jeleit. Ezek lehetnek a mozgás észlelés, köhögés, légzés megléte, nyelés stb.
Megfelelő légzés és keringés esetén, eszméletlen sérültnél a légutak átjárhatóságát a mentők megérkezéséig
biztosítani kell. Ezt stabil oldalfektetéssel, illetve Eschmark-féle műfogással érhetjük el.
Eszméletlen és eszméleténél lévő sérültnél is keressünk sérüléseket. Kisebb-nagyobb vérzéseket, ezek a ruhán
keresztül is látszódnak, illetve a csontok áttapogatásával töréseket. Mindig kérdezzük meg, hogy fáj-e valahol.
Fáj-e érintésre? Nyomásra? Fontos a sérülés kialakulásának érzékelése. Bizonyos baleseti mechanizmus esetén
feltétlenül tekintsük a sérültet súlyos állapotban lévőnek (pl. magasból esés, járműből történt kizuhanás,
gázolás, kitekeredett testhelyzet észlelése).
Ha úgy ítéljük meg, hogy mentőt kell hívni ne késlekedjünk. A 104-es szám jelentkezése után az alábbi
információkat kell közölnünk: Mi történt? Hol történt? Hány sérült van? Milyen a sérülések jellege? Szükségese műszaki mentés?
14.1.4. Mozgásszervek sérülései
Elméleti alap: Az ember vázrendszere – középiskolai biológia tankönyvek
Elemek:
-

az ember vázrendszerének felépítése;

-

az ember nagyobb csontjai;

-

rándulás, ficam, törés, nyílt törés;

-

mozgásszervek sérüléseinek ellátása;

-

gyakoribb hibaforrások;

A vázrendszert ért traumás behatások súlyossága igen tág határok közt mozoghat. Kisebb-nagyobb
végtagsérülést már mindenki szenvedett, ezek többsége a könnyű sérülések közé sorolandó. A fontosabb
szerveinket védő csontok sérülése, így a koponya és a gerinc komoly, életveszélyes állapotot idézhetnek elő.
Az ízületeket ért ütés kimozdíthatja a csontvégek porccal borított ízületi felszínét az ízületi vápából, majd az
a hatást követően visszaállhat eredeti pozíciójába. Ez esetben rándulásról beszélünk. Ha az ízület nem áll vissza
eredeti helyzetébe, kórosan rögzül ficamról beszélünk. A csontok rugalmassága korlátozott, különösen
idősebb korban, ha a csontot ért behatás meghaladja a rugalmasság felső határát, eltörik. Abban az esetben,
ha a törött csont felett a bőr folytonossága megszakad nyílt törésről beszélünk.
A koponyacsontok sérülése esetén helyezzük nyugalomba a beteget, erős vérzés esetén emeljük meg a fejet
óvatosan, majd hívjunk segítséget. A felső végtag függesztőöve, felső végtag sérülései esetén (rándulás, ficam,
törés) a sérült testrészt könyöknél behajlítva háromszögletű kendővel rögzítsük a test előtt. Ha a sérülés jellege
nem engedi az említett pozitúrában történő rögzítést (pl.: könyökficam) ne erőltessük a végtagot, rögzítsük a
lehető legkényelmesebb helyzetben.


Bordatörés gyanúja alkalmával ültessük féligülő helyzetbe a sérültet, majd hívjunk segítséget.



Az alsó végtag és medencesérülés esetén ne mozgassuk a sérültet, bízzuk azt a szakemberekre.



Gerinctörés gyanúja esetén teljes mozgatási tilalom érvényes.

Ennek felismerésében segíthet a beteg panasza, vizsgálatunk, illetve jellegzetes baleseti mechanizmus. Ne
mozgassuk a beteget, de szükség esetén takarjuk be, óvjuk környezeti ártalmaktól (szél, eső, napsütés).
Hívjunk menőt.
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Arcsérülés ellátása:
1.

erősebb vérzés kivételével lehetőleg NE mozgassuk a sérültet;

2.

ellenőrizzük a légutakat (vér, köpet, hányás);

3.

hívjunk mentőt;

4.

óvatosan helyezzünk hideg borogatást a sérült testrészre;

Kulcscsont, váll, felkar, könyök, alkar, kéz sérüléseinek ellátása:
1.

ültessük le a sérültet;

2.

kérjük meg, hogy óvatosan hajlítsa be könyökét;

3.

háromszögletű kendővel rögzítsük a kart a mellkashoz;

4.

juttassuk kórházba;

TILOS megpróbálni a deformált végtagot eredeti állapotába visszaállítani!
Mellkas sérülésének ellátása:
1.

ültessük féligülő helyzetbe a sérültet;

2.

hívjunk segítséget;

Gerincsérülés ellátása:
1.

kerüljük a sérült bármiféle mozgatását;

2.

hívjunk mentőt;

3.

óvjuk a sérültet a környezeti ártalmaktól (szél, eső, napfény);

Medence, comb, lábszár, lábfej sérüléseinek ellátása:
1.

támasszuk meg két oldalról;

2.

hívjunk segítséget;

3.

kerüljük a felesleges mozgatást;

4.

óvjuk a sérültet a környezeti ártalmaktól (szél, eső, napfény);

TILOS megpróbálni a deformált végtagot eredeti állapotába visszaállítani!
Nyílt törések ellátása:
1.

fertőtlenítsük a sebet;

2.

helyezzünk a sebre fedőkötést;

3.

folytassuk az ellátást zárt törésnek megfelelően;

Gyakoribb hibaforrások:
14.1.5.

sérült csont felesleges mozgatása, helyreállításának megpróbálása;
Égési sérülések

Elméleti alap: Az emberi kültakaró – középiskolai biológia tankönyvek
Elemek:
-

az emberi kültakaró fogalma;
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-

az emberi kültakaró rétegei: hám, irha, bőralja;

-

az egyes rétegek jellemzői, szövettani felépítés, jellegzetes alkotóik;

-

égési sérülések csoportosítása mélységük szerint;

-

az egyes típusok jellemzői;

-

égési sérülések kiterjedése;

-

égési sérülések ellátása;

-

gyakori hibaforrások

-

orvosi segítség szükségességének megállapítása;

Az égési sérülések mindennapjaink gyakori sérülései közé tartoznak, de szerencsére többségük csak enyhe,
házilag is kezelhető. Az égést okozó tényezők alapján megkülönböztetünk száraz égést (láng, forró tárgyak,
cigaretta, súrlódás), forrázást (gőz, forró folyadék), elektromos égést (áram, villám), vegyszer okozta égést
(maróanyagok, gyomirtók), sugárzás okozta égést (napégés, UV okozta égés). Az égés elsősegélye a kiváltó
októl függetlenül ugyanaz.Az égési sérülések „diagnosztizálásakor” két szempontot kell figyelembe vennünk:
a mélységüket és a kiterjedésüket.
Elsőfokú égéskor kültakarónknak csak a legfelső, ún. hámrétege szenvedett károsodást. Ezek felületes égések,
bőrpír, fájdalom, kisimult bőrfelszín jellemzi őket. Ilyennel találkozhatunk leginkább napégés és kisebb
háztartási balesetek során, de szerencsére a tanórai égéseknek is ez a leggyakoribb típusa.
Másodfokú égéskor bőrünk második rétege, az ún. irharéteg is megsérül. A sérülést jellegzetes hólyagok
kísérik.
Harmadfokú égésnél a bőr legalsó, bőralja rétege is égést szenved. A bőr viaszos, sápadt lesz, a hólyagok
felszakadnak, az érzékelés rendszerint megszűnik.
Negyedfokú égés esetén a bőr elszenesedik, ez a legsúlyosabb égési sérülés.
14.1.5.1. Égési sérülések kiterjedése
Az égés kiterjedését a 9-es szabállyal határozhatjuk meg. Eszerint a tenyér a testrész 1%-ának felel meg, a
törzs elülső része 2x9=18%, a törzs hátulsó felszíne 2x9=18%, felső végtag 9% (2x9=18%), comb 9%
(2x9=18%), lábszár 9% (2x9=18%).
Égési sérülések ellátása:
1.

lehetőség szerint távolítsuk el a sérült testrészről az ékszereket, ruhadarabokat

2.

hűtsük hideg vízzel minimum 15-20 percig;

3.

nyugtassuk meg, szükség esetén fektessük le a sérültet;

4.

ha nem mentővel szállítják orvoshoz, fedje fedőkötéssel;

TILOS az égési sérülésbe bármilyen anyagot tenni – tejföl, étolaj stb. kivétel egyes fertőtlenítőszerek!
TILOS a testrészekre égett ruhát eltávolítani!
Gyakoribb hibaforrások:
-

sérült túlhűtése, különösen körültekintően járjunk el a törzs hűtésekor;

-

sérült területre valamilyen anyagot juttatunk;
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Kórházban kezelendő égési sérülések:
-

gyermek a sérült;

-

harmadfokú;

-

arcot, kezet, lábat vagy nemi szervet érte;

-

másodfokú égés esetén, ha a bőrfelület nagyobb, mint 1%-ra terjed ki (egy tenyérnyi);

-

elsőfokú égés esetén, ha kiterjedés a bőrfelület 5%-nál nagyobb (öt tenyérnyi);

ha nem biztos az égés súlyosságának (mélységének) megítélése
14.1.6.

Mérgezések

Elméleti alap:
Az emberi tápcsatorna – középiskolai biológia tankönyvek;
Az ember légzőszervrendszerének felépítése – középiskolai biológia tankönyvek;
Az ember keringési szervrendszerének felépítése – középiskolai biológia tankönyvek;
Szén-monoxid, szén-dioxid, klórgáz – középiskolai kémia tankönyvek;
Alkoholok – középiskolai kémia tankönyv;
Elemek:
-

az emberi tápcsatorna felépítése: szájüreg-nyelőcső, gyomor, vékonybél-vastagbél;

-

az ember légzőszervrendszerének felépítése: orrüreg/szájüreg, garat, gége, légcső, főhörgők,
hörgők, léghólyagocskák;

-

az ember keringési szervrendszerének felépítése: szív, erek, légzési gázok szállítása,
tápanyagszállítás;

-

gázmérgezések;

-

gyógyszermérgezések;

-

alkoholmérgezés;

-

gázmérgezésének ellátása;

-

gyógyszermérgezések ellátása;

-

alkoholmérgezés ellátása;

-

gyakori hibaforrások;

-

orvosi segítség szükségességének megállapítása;

14.1.6.1.

Gázmérgezések

A környezetszennyezés mindennapos beszédtéma napjainkban. A gépjárművekből, üzemekből, de a
háztartásban használatos vegyszerekből is szabadulhatnak fel veszélyes gázok. A gépjárművek kipufogójából
kikerülő szén-monoxid színtelen, szagtalan gáz, azonban kis mennyiségben is veszélyes lehet. A zsúfolt
közutakon kívül a garázsban is felhalmozódhat szén-monoxid, a hibás kipufogók a gépjármű utasterébe is
bejuttathatják e veszélyes gázt, jellegzetes helyszín, ha télen az égéstermék felszaporodik rossz fűtőeszköz,
vagy kéményhiba miatt. A szén-monoxid mérgezés kezdeti tünete a fejfájás, hányinger. A sérült ellátása előtt
győződjünk meg saját biztonságunkról, majd vigyük szabad levegőre, hívjunk segítséget.
A szén-dioxid az égések és a légzés végterméke, de szabad térben általában nem tud felhalmozódni. A széndioxid mérgezések leggyakoribb helyszíne a borospincék, ahol a must erjedésekor termelődik, s mivel
nehezebb az oxigénnél a pince alsóbb légrétegeiben halmozódik fel. Remélhetőleg mindenki számára ismerős
az ún. gyertyapróba, amikor úgy megyünk le a pincébe, hogy légzőnyílásainktól alacsonyabban égő gyertyát
tartunk. Oxigén hiányában a gyertya elalszik, ezzel jelezve a veszélyt. A szén-dioxid mérgezés tünete a
szédülés, majd eszméletvesztés, mert a tömény szén-dioxid gátolja az agyi légzőközpontot.. Körültekintően
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siessünk a sérült segítségére, nehogy mi is eszméletünket veszítsük! A mentést szükség esetén bízzuk a
tűzoltókra. Ez életveszélyes helyszín!
A szén-monoxid mérgezés esetén az elsődleges veszély, hogy a szén-monoxid jobban kötődi az
oxigénszállításért felelős hemoglobinhoz (a vérben), így megakadályozza az oxigénfelvételt. Ebben az esetben
mérgezésről beszélünk. A szén-dioxid esetében a rosszul létet az oxigén hiánya fogja okozni, ez esetben a
fulladás veszély megakadályozása az elsődleges szempont. Beavatkozásunk egyik fő szempontja tehát a friss
levegő biztosítása, ahol az eddiginél nagyobb töménységben van jelen az oxigén.
Uszodák fertőtlenítésére, illetve háztartási vegyszerek összeöntésekor felszabaduló vegyület a klórgáz. A
tüdőbe kerülve az ott lévő vízpárával reakcióba lép és sav keletkezhet. A keletkező sav súlyosan károsíthatja a
tüdőt, a kialakuló tüdővizenyő halálos is lehet. A klórgáz mérgezés tünetei: szédülés, hányinger, fejfájás,
köhögés, fokozódó nehézlégzés, fulladás. A sérült levegőztetését és a segítséghívást mielőbb kezdjük meg.
Ellátás menete:
1.

győződjünk meg saját biztonságunkról, nehogy mi is gázmérgezést szenvedjünk;

2.

vigyük szabad levegőre;

3.

hívjunk segítséget;

4.

kísérjük figyelemmel légzését és a pulzusát;

14.1.6.2.

Gyógyszermérgezés

Gyógyszermérgezést okozhat a gyógyszerek túladagolása, több gyógyszer kölcsönhatása, figyelmetlenség,
öngyilkossági szándék. A sérült ellátása mellett fontos teendőnk kideríteni milyen gyógyszert vett be. A
magánál lévő sérültet kérdezzük ki, keressünk gyógyszeres dobozokat. A gyógyszermérgezést nagyon sokféle
tünet kísérheti. A leggyakoribb tünetek, amelyek együtt, de külön-külön is előfordulhatnak: hasi fájdalom,
hányinger, hányás, zavartság, szédülés, letargia-hiperaktív magatartás, hallucinációk.
Ellátás menete:
1.

ha a gyógyszerek beszedése 30 percen belül történt az eszméleténél lévő sérültet próbáljuk meg
langyos sós vízzel hánytatni;

2.

kérdezzük meg mit vett be, keressünk gyógyszeres dobozokat;

3.

hívjunk segítséget;

4.

kísérjük figyelemmel légzését és pulzusát;

TILOS az eszméletlen sérültet hánytatni!
14.1.6.3. Alkoholmérgezés
Az alkoholmérgezés a leggyakoribb mérgezések közé tartozik. Veszélyes, sőt halálos lehet az emberi
fogyasztásra alkalmatlan metil-alkohol fogyasztása, de az etil-alkohol (hétköznapi értelemben vett alkohol)
túladagolása is. Kevesen tudják, de a részegség is könnyen vezethet végzetes eseményhez, elzáródhatnak a
„beteg” légútjai, de a kihűlés veszélye is fennáll. Különösen veszélyeztetettek a fiatalok, akik rövid idő alatt sok
alkoholt fogyasztanak pl. házibuli.
Ellátás menete:
1.

próbálkozzunk meg a langyos sósvizes hánytatással, ha eszméleténél van a sérült;

2.

fektessük hasra, vagy oldalra, nehogy a hányadék a légútjaiba kerüljön;

3.

ügyeljünk, nehogy kihűljön;

4.

hívjunk segítséget;

5.

kísérjük figyelemmel légzését és pulzusát;

TILOS az eszméletlen sérültet hánytatni!
Gyakoribb hibaforrások:
- gázmérgezésénél nem figyelünk eléggé saját biztonságunkra;
Kórházban kezelendő vegyszer okozat sérülések: valamennyi mérgezés kórházi megfigyelést igényel;
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III. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
1. AZ ISKOLA EGYES ÉVFO LYAMAIN TANÍTOTT TAN TÁRGYAK, A KÖTELEZŐ ÉS
VÁLASZTHATÓ FOGLALKO ZÁS OK ÉS AZOK ÓRASZÁ MAI
1.1. AZ INTÉZMÉNY KÉPZÉSI RENDJE
Magyar – angol két tanítási nyelvű alapfokú oktatás 1-4., és 5-8. évfolyamain egységes művészeti, az
alapműveltséget elsajátító és párhuzamos képzésű művészeti szakmai vizsgára felkészítő iskolai oktatás
keretein belül biztosítja a gyermekek igényeire, érdeklődésére és képességeikre épülő készségek jártasság
szintű kialakítását. Az egyéni képességek kibontakoztatásával segíti a tanulókat a tanulási nehézségekkel való
megküzdés folyamatában. A tantárgyi modulokban oktatott művészeti blokkok lehetőséget teremtenek, hogy
a tanulás folyamatában elsődleges szemponttá váljanak az egyénre szabott fejlesztési törekvések
megvalósításai, illetve a két tanítási nyelvű képzés kellő teret biztosít a tanulók idegen nyelvű képzéséhez. A
magyar - angol két tanítási nyelvű oktatásunk a Nemzeti alaptanterv, a kerettanterv és az érettségi
vizsgatantárgyak követelményeit tartja irányadónak, módosítja és kiegészíti az angol nyelv műveltségi
területét, és bővebben ismerteti meg a célnyelv országainak kultúráját iskolánk pedagógiai programjában
foglaltak szerint. A magyar - angol két tanítási nyelvű iskolai képzésünkben a tanítás egyidejűleg két nyelven,
magyarul és angol nyelven folyik, mellyel célunk, hogy az anyanyelvi és angol nyelvi tudást egyidejűleg és
kiegyensúlyozottan fejlesszük, a tanulókat megtanítsuk az angol nyelven való tanulásra, az angol nyelvű
információk feldolgozására. A tanulóink alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár
angol nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják. Célunk továbbá, hogy különböző
kultúrák értékein keresztül neveljük a tanulókat türelemre, megértésre és nyitottságra; törekedjenek pozitív
én- és ország kép kialakítására; értessék meg a nemzetközi kapcsolatok és együttműködések fontosságát. A
két tanítási nyelv alkalmazásával az intézményes idegennyelv-tanulás a természetes nyelvelsajátításhoz
közelít. Ezáltal elérhető, hogy az anyanyelv-tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett, a
tanulók magas szintű angolnyelv-tudás és angolnyelv-tanulási képesség birtokába jussanak, tehetségük
kibontakozhasson. Így a differenciált fejlődés során kialakul a művészeti és közismereti készségek egyensúlya,
az angol nyelv szituációs helyzetekhez kacsolható elsajátítása. Követelmény tehát, hogy legyenek képesek az
angol nyelven való gondolkodásra, az angol nyelv használatára az információszerzésben, e-közlésben és
alkalmazásban. A tanulók értsék meg az angolnyelv-tudás állandó gondozásának szükségességét, a mind
kiegyensúlyozottabb kétnyelvűség elérése és megtartása érdekében.
Az átjárható iskolarendszer fenntartása különösen fontos iskolánknak is, hiszen mindennapjainkban a család
élethelyzetét nehéz évtizedre előre tervezni. Ezért emeljük ki, hogy a Nemzeti Alaptanterv kerettantervi
ajánlásai szerinti központi követelmény rendszerre épül a helyi tantervünk, így az alapműveltség elsajátítása
készség- és jártaság szinten funkcionáló, alkalmazó tudás kialakítását célozza. Ezt az életkori sajátosságokhoz
igazított ismeretszerzésre építjük. A kisiskolás korban a verbalitás előtérbe helyezése helyett a tapasztalás, a
cselekvésen keresztüli megismerést helyezzük előtérbe. Az ismeretszerzés az összefüggések feltárásán
keresztül a megismerési folyamaton át tapasztalatszerzésben valósul meg. A differenciált, személyre szabott
pedagógiai szándék folyamatos fenntartása a tanórákon sokkal nagyobb felkészültséget kíván a pedagógustól,
azonban a frontális haladással ellentétben az érdeklődő, kíváncsi attitűd fenntartásával megvalósul a „Játszvatanulás”,

mely

tartós,

alkalmazni

képes

tudást

eredményez.

A

művészeti

órák

integrálásával,

a

részképességeket fejlesztjük, a komplex személyiségfejlesztésére törekszünk, a gyermeki személyiséget
sikerélményeken keresztül kell fejleszteni. Azért tartjuk fontosnak például ebben a korban a néptánc tanulást,
mert a ritmusemlékezet fejlesztésével, a számmisztikai készsége is fejlődik a gyermeknek. A számfogalom
kialakulásával nemcsak a számkör bővítését segíti a néptánc, hanem a logikai összefüggések gyors átlátását,
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a térben való mozgás, ritmikus történések egymásutánisága logikai rendé válását.

A kiegyensúlyozott

fejlődéssel a kommunikatív, a verbális képességeket fejlesztve szövegértővé válik a gyermekek olvasása, ezáltal
probléma elé állítva a harmonikus légkörben nem veszi kedvét a kihívás. A folyamat előre halad tával a tanulás
technikáját is el kell sajátítaniuk a gyermekeknek. Az 5-8. évfolyamokon nagy hangsúlyt kap az
összefüggéseket feltáró, rendszerező tanulás technika elsajátítása, a logikai kapcsolatok közös felfedezése, a
tantárgyi integrációkkal segített eligazodás, megértés. A pedagógiai szándék, hogy személyre szólóan a
meglévő tudásanyagra alapozva haladjon tovább a gyermek, így folyamatosan arra építünk, amit tud a gyermek
és nem arra, hogy mit nem ismert még fel. A személyiségfejlesztés komplexitását a Pedagógiai Programunk az
egységes iskola keretei között kívánja kiemelten kezelni. A Nemzeti Köznevelési Törvény 12. § (5), és (6)
bekezdéseinek értelmében iskolánk tanulói az 5. évfolyamon kapcsolódnak be a szakközépiskola művészeti
szakmai vizsgára felkészítő oktatásába. Ennek megfelelően az általános iskola 5-8. évfolyama egységes a
művészeti szakgimnázium 9-12/13. évfolyamainak párhuzamos képzésű művészeti szakmai vizsgára
felkészítő szakaszával. Az egységes iskola keretein belül az 5-8. évfolyamokon a művészeti szakmacsoportos
pályaorientáció az alapozó, általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz mellett folyik. A művészeti
alapozó tárgyak vonatkozásában, már az 5. évfolyamtól választhat a szülő szakirányultságot. Képző- és
iparművészet, hang-, film és színháztechnika,vagy előadó művészeti szakirány választással a gyermek az
adott szaknak megfelelően magasabb óraszámban sajátíthatja el a szakmai alapozó tárgyat. Azonban a
művészeti nevelés komplexitását ebben az életkorban kiemelt területnek tekintjük, így a szakmai alapozó
tárgyak keretei között minden művészeti ágból képzésben vesz részt a tanuló. Ugyanakkor nem kívánjuk a
pályaválasztást 10 éves korra előre hozni, így lehetővé tesszük, hogy a szakirányok a szülő kérelme alapján,
szakmailag indokoltság fennállásával, intézményvezető határozatával a 8. évfolyamig, a tanév elején
változtatható.
A középfokú oktatás – gimnáziumi/szakgimnáziumi – 9-12./13. évfolyamain gimnáziumi és párhuzamos
művészeti szakmai vizsgára felkészítő egységes iskolai oktatás folyik, mely a 13. szakképzési évfolyamon
fejeződik be. Ennek megfelelően a többcélú közoktatási intézményünkben megvalósul a 6-18-22 éves kor
között az iskolai lehetőségek egy intézményen belüli biztosítása. Az iskola szervezeti kerete lehetővé teszi,
hogy a gyermek a 4. évfolyam elvégzése után az általános iskola felső tagozatában folytassa tanulmányait,
mely az egységes iskola keretében már művészeti szakmai vizsgára felkészítő oktatási keretek között működik.
A 8. évfolyam elvégzését követően a tanulmányok folytatására több lehetőség közül választhat a család. A
gimnáziumi emelt történelem és angol nyelvi óraszámú, illetve emelt matematika és angol nyelvi óraszám
mellett, a művészeti szakgimnázium keretein belül a 12. évfolyamon érettségi vizsgát, a művészeti
szakgimnazisták 13. szakképző évfolyamon a választott szakmából szakmai vizsgát szerezhetnek.
Az általános iskolai 1-4., 5-8. évfolyamaival egyezően a 9-12/13. évfolyamok is az országban egységesen
érvényes, az iskolatípusra jogszabályokban megállapított követelményrendszer teljesítése a 110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, a 51/2012. (XII. 21.) EMMI
rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló jogszabályokkal és a 217/2012.
(VIII.9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
jogszabályokkal egyezik a Pedagógiai

Programunk

célrendszere,

mellyel

koherensen

biztosítjuk

az

iskolarendszeren belüli átjárhatóságot.
Ezek a képzési formák széleskörű választási lehetőséget kínálnak az iskolahasználóknak. Többcélú közoktatási
intézményként, törvényi kötelme iskolánknak, hogy a tankötelezettség fennállásáig biztosítsuk a folyamatos
iskolai képzést a tanulóinknak. Az első osztály megkezdésekor előre nem látható még, hogy a gyermek
fejlődése milyen irányt vesz. Pedagógiai hitvallásunk szerint harmonikus, sokoldalú személyiséggé válnak azok
a gyerekek, akik kisiskolás kortól kiemelt művészeti óraszámban az önmegvalósítás sikerével haladnak a
tanulás útján. Felnőtté válásuk folyamatára is kihat a művészetei tevékenység, és meghatározóvá válik, még
abban az esetben is, ha hivatásuk nem a média, reklám, látványműhelyek, kommunikáció, sajtó, közművelődés
vagy a művészeti pályák felé viszi útjukat. Azonban, valamely művészeti szakmára szakosodó 9. évfolyamot
egységes iskolai keretünkben folytató minden diákunk vonatkozásában fontos szakmai cél, hogy
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szakemberekké váljanak, a szakmai profizmusuk a munkaerőpiacon keresetté tegye szakképzett diákjainkat.
A jelen korunkat átható vizualitás fokozódó mértéke, az informatikai forradalmat kísérő vizuális kultúra
robbanása, a globalizációs folyamatokkal gyorsuló hír és látvány effektek, a gazdaság szereplőinek a
versenyképességük megtartása érdekében fokozódó marketing igényeik, egyben a kulturális értékek
társadalmi mértékű devalválódása, az andragógiai értékteremtés egyre több kreatív és szakmai igényességet
közvetítő szakembert kíván.
A 9. évfolyamra alkalmassági eljárást követően becsatlakozó, de nem a mi egységes iskolai képzésünkben
résztvevő, öt évfolyamos, párhuzamos képzésű művészeti szakmai vizsgára felkészítő szakgimnáziumi
képzésünk szakmai célrendszere azonos az egységes művészeti iskola szakképzési céljaival, de az eltérő
képzésidő a nevelési- és szakmai programban differenciálást igényel.
Szeretnénk, hogy a felsőfokú képzésbe a szakközépiskolai és gimnáziumi képzéseinkből minél több diákunk
csatlakozzon be, ezzel is erősítve, hogy két – három szakmai végzettséggel kiegészített felsőfokú végzettség,
az élethosszig tartó tanulás a biztosíték a sikeres életpálya felépítéséhez, az elvárásoknak rugalmasan
megfelelni tudó hivatástudattal rendelkező szakmai léthez.
A Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus missziói parancsának (Mt 28, 18-20.) engedelmeskedve
tanítói – református hittanoktatás - szolgálatot végez. Ebben a küldetésében elfogadja azt a megbízatást és
felelősséget, amelyet a Szentháromság Isten kijelentése bíz rá. Az egyház tanítói szolgálatában mindazokat
részesíti, akik azt kérik, vállalják vagy elfogadják korra, nemre, felekezeti és társadalmi meghatározottságra
tekintet nélkül. Az egyház gyülekezeteiben él, s a gyülekezet létéhez elidegeníthetetlenül hozzátartozik a
tanítás, a katechézis. A tanítás része az egyház küldetésének, életének, szolgálatának. A Magyarországi
Református Egyház – a Magyar Köztársaság Alkotmánya és a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya,
továbbá a lelkiismereti- és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló hatályos törvények valamint
egyéb jogszabályok és megállapodások alapján – a reformátorok örökségét elfogadva, a tanítás szolgálatát
nem zárja be a templomok falai közé, hanem megkeresi és felhasználja azokat a lehetőségeket, amelyekben
közvetlenül szólíthatja meg a katechézis érintettjeit. Ezért iskolát tart fenn, él az egyházi és nem egyházi
oktatás keretében tartható hit- és erkölcstanoktatás lehetőségével, valamint gyülekezeteiben is megszervezi
és végzi a hit- és erkölcstanoktatást [a továbbiakban hittanoktatást]. A református hittanoktatás célja és
feladata, hogy a tanulók az életkoruknak és az általános műveltségi szintjüknek megfelelő szintű bibliaismereti,
egyháztörténeti, dogmatikai, etikai, egyházzenei, valamint az egyház életének mindennapjairól szóló
ismeretanyaggal rendelkezzenek. Mindezek mellett a hittanoktatás hitre való nevelés illetve hitben való nevelés,
amelynek során segíteni kell növendékeinket abban, hogy bibliaolvasó és imádkozó, a gyülekezet
közösségében Igével és úrvacsorával rendszeresen élő, áldozatkész keresztyénekké váljanak.
Alapfokú művészetoktatás – E/1-E/2. A/1-A/6. T/7-T/10. – évfolyamokon, mely azon társadalmi igények
kielégítésére szolgál, hogy a Művészetért Programház Alapítvány a célkitűzéseiben vállaltakat nyitott
intézményként minél szélesebb körben kínálja azon iskolahasználók számára is akik tankötelezettséget
teljesítő tanulójogviszonyukat más fenntartású közoktatási intézményben teljesítik. A Művészetért Programház
Alapítvány alapítói által tulajdonolt ingatlan műtermei, oktatási innovációi, szakmai módszertani bázisai a
művészetoktatás jegyében a lehető legszélesebb körben nyíljanak meg. Az alapfokú művészeti oktatás
megalapozza a művészi kifejező készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra. Az
alapfokú művészetoktatási intézményegységnek a tantervi programjában meghatározottak szerint tizenkettő
évfolyama van, melynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik. A
tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, az utolsó továbbképző
évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. A művészeti alapvizsga a továbbképző
évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. A művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát jogszabályban
meghatározottak szerint szervezzük. A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga vizsgakövetelményeit,
vizsgafeladatait az intézmény alapfokú művészeti vizsgaszabályzata és alapfokú záróvizsga szabályzata
határozza meg, mely figyelembe veszi az alapfokú művészetoktatás követelményeiben és tantervi
programjában foglaltakat. (27/1998. (VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és
tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról, 23/2006. (V.24.) OM rendelet az alapfokú művészetoktatás
követelményének értelmezése az, azt módosító 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet)
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1.2.

A HELYI TANTERV SZERKEZETE

A magyar – angol két tanítási nyelvű, egységes művészeti általános iskolánk, gimnáziumunk, művészeti
szakgimnáziumunk, és művészeti szakmák szakképzési évfolyamaink helyi tantervét, tantárgyi szerkezetét és
óratervét szervezi egy rendszerbe.
Az általános műveltséget megalapozó oktatási formákat, és az iskolarendszerben folyó szakmai képzések
iskolatípusait működtetjük párhuzamos képzések és szakképzési évfolyamok keretében, egységes művészeti
általános- és szakgimnáziumi keretek között, míg a gimnáziumi oktatásunk, a négy évfolyamos érettségire
felkészítő szakasz keretében folyik. Az iskolarendszerű képzésben (érettségi- és OKJ szakmai vizsga) Nemzeti
Alaptanterv Kerettantervi ajánlásával és az Országos Képzési Jegyzékben megadott illetékes minisztériumok
által jóváhagyott központi tantárgyi programokkal, a hatályos érettségi vizsgakövetelmények és hatályos
szakmai vizsgakövetelmények rendszerében folynak (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának
és jóváhagyásának rendjéről szóló jogszabályokkal és a 217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló jogszabályokkal, 40/2002. (V. 24.) OM
rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről, a komplex rendszerű szakmai vizsgáztatás szabályairól
szóló 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet). Ez egészül ki a helyi tantervünkben értékközvetítő tantárgy
blokkjaival.
Az egységes művészeti általános- és párhuzamos művészeti képzésű szakgimnáziumunk a hatályos Nemzeti
Köznevelési Törvény 12. § (5), és (6) bekezdéseinek alapján pedagógiai feladatellátás tekintetében
szervezetileg egységes intézmény. A különböző típusú iskolák feladatait, egységes közös és ehhez kapcsolódó
iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és követelményrendszer alkalmazásával látja el. A jogszabályi
kereteknek megfelelően a szakgimnáziumunk művészeti ágazati érettségire készít fel, így párhuzamos
oktatásunk 5-8. évfolyamokon szakmacsoportos alapozó oktatással kezdődik, majd 9-12. évfolyamokon
művészeti szakmai elmélet, szakmai gyakorlat oktatással folytatódik, és 13. szakképzési évfolyamon OKJ
szakmai vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamon fejeződik be, melyet a szakmai programunkba építettünk
be.
Az érettségire épülő, nappali rendszerű, kizárólag szakképzési évfolyamokon folyó szakmai elméleti és
szakmai gyakorlati oktatásunk 13. és 14. évfolyamokon szintén művészeti szakmacsoportos képzési
területeken folyik. A nappali rendszerben folyó általános műveltséget megalapozó négy évfolyamos, érettségi
vizsgára felkészítő gimnáziumi oktatásunk 9- 12. évfolyamokon működik, emelt történelem-, társadalom
ismert és angolnyelv specializációval, vagy emelt matematika és angol nyelv specializációval.
A helyi tantervünk szerkezet még kiegészül a sajátos nevelési igényű tanulók, tanulócsoportokba integrált
fejlesztésével, melynek követelményrendszere helyi tantervünk részét képzi.
A hittanoktatás tantervét a Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus missziói parancsának (Mt 28, 1820.) engedelmeskedve megszervezett tanítói szolgálat szerint végezzük a református hittan kerettanterv
alkalmazásával. A hitoktatásunk ebben a küldetésében elfogadja és képviseli azt a megbízatást és felelősséget,
amelyet a Szentháromság Isten kijelentése bíz rá. Az egyház tanítói szolgálatában mindazokat részesíti, akik
azt kérik, vállalják vagy elfogadják korra, nemre, felekezeti és társadalmi meghatározottságra tekintet nélkül.
Alkalmazott kerettantervek:
Az iskola helyi tantervében 1-8. és 9-12. évfolyamokon a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak
tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott átdolgozott
kerettantervben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Az angol – magyar két tanítási nyelvű
tagozat óraterve és tanterve a két tanítási nyelvű iskolai oktatás (1-8. évfolyamok) irányelvének megfelelően
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készült. (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról,
a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló jogszabály)
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére (1-8. 9-10. évfolyamok) a sajátos nevelési igényű gyermekeknek
című kerettantervet alkalmazzuk.
Az emberi erőforrások miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák
számával az 1-4. évfolyamokon az angol nyelv és rajz- vizuális kultúra tantárgyak óraszámával, az 5-8.
évfolyamokon a művészeti szakmacsoportos alapozó képzéssel növeltük meg a kötött órák számát azzal
a céllal, hogy e tárgyakból a készségek- képességek fejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő
jusson. Így az egységes iskola keretein belül megvalósul a párhuzamos képzésű, művészeti szakmai
vizsgára felkészítő egységes iskolai program. Ennek megfelelően a szülőt, a gyermekét iskolánkba
íratásakor, tájékoztatjuk, hogy a két tanítási nyelvű képzés és párhuzamos művészeti szakképzés
keretében, a kötött óraszámaink a normál tantervű iskoláktól eltérően magasabb, és a választási
lehetősége a képző- iparművészet, hahg-, film- színháztechnika, vagy az előadóművészeti szakirány
választásának vonatkozásában van. A tanulók részvétele szempontjából a tanórai foglalkozások lehetnek:
kötelező tanórai foglalkozások, amelyek magában foglalják:


a kerettantervre épülő helyi tantervben szereplő tantárgyak elsajátítását szolgáló kötelező, vagy
kötelezően választható tanórákat,



a kötelezően választás azt jelenti, hogy a szülőnek a tanulóval együtt, a helyi tantervben
meghatározottak szerint a jelentkezés elfogadását követően a részvétel legalább egy tanéven át, vagy
képzés időtartamra kötelező.



A választott tanórai foglakozás indítására a közoktatási törvényben meghatározott osztály (csoport)
létszámok az irányadók.

nem kötelező, kötött tanórai foglalkozások, amelyek magában foglalják:


a választható tanórai foglalkozásokat



a jelentkezés elfogadását követően a részvétel 1 éven át/ képzés időtartamra kötelező;



a nem kötelező órákat az értékelés, minősítés és mulasztás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha
kötelező órák lennének;



az egyes programok esetében (két tanítási nyelvű tagozat, művészeti szakmai alapozó, szakmai
gyakorlat és szakmai elmélet) a tananyag elsajátítása csak a nem kötelező órákon való részvétellel
teljesíthető, a program választása ebben az esetben együtt jár a hozzákapcsolódó nem kötelező órák
felvételével;

tanórán kívüli tevékenységek, amelyek magában foglalják:


gyakorló órákat, felzárkóztató fejlesztő és tehetségfejlesztő órákat. Ennek köszönhetően a tanórán
kívüli tevékenységek a kötelező tanórai foglalkozások közé rétegződnek, így nem különül el a napközi
ellátás.



a jelentkezés elfogadását követően a részvétel a képzés időtartamra kötelező,



a tanórán kívüli tevékenységek esetében (két tanítási nyelvű tagozat, művészeti szakmai alapozó) a
tananyag elsajátítása csak a tanórán kívüli tevékenységek részvétellel teljesíthető, az iskola választása
ebben az esetben együtt jár a hozzákapcsolódó program kötelező óráinak felvételével.

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelettel
összhangban iskolánk a tanórai foglalkozások iskolai megszervezésére vonatkozó rendelkezése értelmében a
7. § (1) bekezdésében foglaltak és a Nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. § (1) bekezdés szerinti él a
lehetőséggel és a tanórai foglalkozások megszervezését a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő
módon, így projekt oktatás, múzeumi foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó
foglalkozás formájában is szervezi, mert a képzési programban biztosított az előírt tananyag átadása, a
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követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó
rendelkezések megtartása.
Az alapfokú művészeti iskola intézményegységben az iskolai nevelés-oktatást összevont osztályban
szervezzük meg, a tanórai foglalkozásokat az osztatlan nevelés-oktatás sajátosságainak figyelembevételével,
a közös és az osztott órák arányát meghatározva építjük be a helyi tantervbe.
Az iskola emelt szintű oktatást a gimnáziumi 9-12. évfolyamokon, az emelt szintű oktatásban érintett
tanulócsoportokban angol nyelv, matematika, heti öt, történelem és társadalomismeret tantárgy esetében heti
négy tanórai foglalkozást biztosítjuk. Az iskola emelt szintű gimnáziumi oktatást keretében, az emelt szintű
oktatásban érintett évfolyamokon és tanulócsoportokban több tantárgy együttesét érintő komplex emelt szintű
oktatás esetén az érintett tantárgyra vonatkozóan, a 9 –12. évfolyamon az emelt szintű követelményeket
érvényesíti.
A tanulók heti és napi terhelésének korlátozására vonatkozó rendelkezéseket betartva a tanuló kötelező és
választható tanítási óráinak száma tanítási napon nem lehet több, a két tanítási nyelvű iskolai oktatásban, a
meghatározott tanítási órák számát eggyel megnövelve, és a heti óraszámban az időkeretet meghaladó két
nyelvű képzés heti óraszáma 4 óra. A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 9. § (1) A 8. § a tanuló napi és heti
terhelésével összefüggésben meghatározottak alkalmazásakor figyelmen kívül kell hagyni az egyházi
köznevelési intézményben szervezett heti 2 óra hitéleti oktatásra vonatkozó óraszámot.
A kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet Az Nkt. 5. § (1)
7. § (1) bekezdés b)–e) pontjai szerinti iskolatípusokra és pedagógiai szakaszokra készített kerettanterveket
alkalmazzuk Nkt. 6. mellékletében meghatározott osztályokra szóló heti időkeretig,
Az iskola a kerettanterveket tanév szerinti tagolásban építette be a helyi tantervébe, és 10 %-ban kiegészítettük
azt, az iskola helyi sajátosságai szerint elkészítettük helyi tantervünket, mely hatályos 2013. szeptember 1-től
felmenő rendszerű bevezetéssel.
Az 51/2012. (XII.21) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló
szabályozásnak megfelelten az intézmény a kerettanterv 10 %-os időkeretének felhasználását helyi tantervben
szabályozza az általános iskola 1-4. évfolyamaira vonatkozóan magyar nyelv és irodalom, angol nyelv,
matematika, környezetismeret, ének-zene, technika és életvitel, rajz és vizuális kultúra, sakk logika,
református hittan és testnevelés vonatkozásában, továbbá 5-8. évfolyam vonatkozásában magyar nyelv és
irodalom, történelem, angol nyelv, célnyelvi civilizáció, matematika, földrajz, biológia kémia, fizika,
informatika, ének-zene, technika és életvitel, rajz vizuális kultúra, média alapozó, dráma- és tánc, református
hittan és testnevelés vonatkozásában.
Elkészítettük a gimnáziumi és szakközépiskolai – jelenleg szakgimnáziumi – évfolyamonkénti kerettantervhez
helyi intézményi kerettanterv 10%-os időkeretének felhasználását. A 2013. szeptember 1-től hatályban lévő
helyi tantervünk 2016. szeptember 1-től hatályba lépő szakgimnáziumi kerettantervi változásait a komplex
természettudományi tantárgy vonatkozásában a biológia, kémia, földrajz és fizika tantárgyakra kidolgozva
érvényben tartja azzal, hogy azok beépítését a pedagógiai folyamatok tervezésébe szaktanári hatáskörbe
helyezi

a

komplex

természettudományi

tantárgy

követelményeihez

illeszthetőség

eldöntésében,

megvalósításában.
A gimnáziumi és szakgimnáziumi helyi tantervünk a két iskolatípusra párhuzamosan elkészült minden
évfolyamra az alábbi tantárgyakra vonatkozólag: Magyar nyelv és irodalom, történelem, etika, angol nyelv,
német nyelv, matematika, földrajz, biológia, kémia, fizika, informatika, ének-zene, technika és életvitel,
mozgókép kultúra és médiaismeret, dráma és tánc, testnevelés.
Az intézmény helyi tantervének programja 1600 tematikus egységre kidolgozva a 296. oldaltól a pedagógiai
programunk része külön kezelt tartalomjegyzék szerinti fellelhetőségben.
A két évfolyamos kerettantervi szakaszokra meghatározott nevelési és fejlesztési feladatokat az iskola oly
módon építette be a helyi tantervébe, hogy az adott tanévben az adott kétéves kerettantervi szakasz fejlesztési
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feladatainak arányos elvégzését, továbbá az adott kétéves kerettantervi szakaszhoz meghatározott tartalmi
követelmények arányos elsajátítását valósíthatja meg. Az iskola a kerettantervben a tantárgyak két évfolyamos
szakaszolása szerint meghatározott követelményeit és a fejlesztési feladatokat a helyi tantervében az egyes
kétéves szakaszok között nem csoportosíthatja át.
Az iskola, a pedagógus a tantárgyi kerettanterv helyi alkalmazása során a tematikai egységekben előírt
tevékenységektől, ismeretektől, fejlesztési követelményektől – a Nat.-ban meghatározott fejlesztési feladatok,
közműveltségi tartalmak kivételével – a szakmai munkaközösség jóváhagyásával eltérhet, és a kerettantervben
meghatározott tananyag tartalmakat elhagyhat. A tantárgy felszabaduló órakerete a pedagógus döntése
alapján átcsoportosítható ismétlésre, gyakorlásra az adott tanulócsoport szükségletei szerint.
Az iskola a magyar nyelv és irodalom tantárgyat magyar nyelv és irodalom tantárgyakra bontja.
A sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók esetében a 8. melléklet szerinti kerettanterveket
alkalmazzuk, a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.)
EMMI rendelet alapján átdolgozott kerettanterveket alkalmazva és a 11. mellékletben meghatározott képzési
idő és óraszámok szerint.
A szakgimnázium ágazati képzésébe az intézmény, a szakképzési kerettantervi követelmények adaptálása
során az óraszámokat úgy kialakítva helyezi be, hogy az e rendeletben meghatározott óraterve szakmai
óraszáma feltöltésre kerüljön. Az adaptálás során minden tantárgy szakképzési kerettantervi óraszámát
legalább tíz százalékkal növelni kell.

1.3. AZ ALKALMAZOTT KERETTANTERVEK
1.3.1. Kerettantervek
Az 51/2012. (XII.21) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 2. § (1)
szerint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Nat) alapján az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott pedagógiai
szakaszokra, iskolatípusra kiadott kerettanterveket alkalmazzuk az e rendelet 16. §-ban foglaltakra
figyelemmel, az alábbi felsorolás szerint:
(1a)2 Az 1. melléklet tartalmazza az általános iskola 1–4. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
(1b)3 A 2. melléklet tartalmazza az általános iskola 5–8. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
(1c)4 A 3. melléklet tartalmazza a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára kiadott kerettantervet.

(1n)15 A 14. melléklet tartalmazza a szakgimnáziumok 9–12. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
1 . 3 . 2 . S z ak k é pz é si k e r e tt an t e rv ek
A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része 4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra azaz
a 9‒12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos szakképzésben az első évfolyamra, előírt tartalom. A
szakgimnáziumi képzésben a kétévfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi
rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával,
tantárgyi rendszerével, órakeretével. A kétévfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati
szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával.
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama - művészeti szakmai gyakorlat
160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári koncertek,
fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is.
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SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, az 54 211 10 MŰVÉSZETI
ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint az V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 03 MOZGÓKÉP- ÉS ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a VI.HANG-, FILM ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ÁGAZATHOZ
Elméleti képzési idő aránya: 60
Gyakorlati képzési idő aránya: 40
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 212 09 TÁNCOS SZÍNHÁZI TÁNCOS szakmairány
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XLII. ELŐADÓMŰVÉSZETI ÁGAZATHOZ
Elméleti képzési idő aránya: 15%
Gyakorlati képzési idő aránya: 85%
1 . 3 . 3 . A r e f o r m á t u s h i t t a n o k t a t á s k e r e t t an t e r v e a M a g y a r o r s z á g i R e f o r m á t u s E g y h á z 2 0 07 .
évi II. törvénye - A református hittanoktatásról – szerint.
A Magyarországi Református Egyház Zsinata a református hittanoktatás tartalmi szabályozása tekintetében az
általános rendelkezésekben szabályozza szabályrendelet hatályát. A helyi református hittantanterv a
református egyházközség és az intézményi program e rendelet II. számú mellékleteként kiadott
kerettantervéhez illesztett.
Az 1-4, 5-8. évfolyamokon az előírt tananyag feldolgozása, tanulók részére történő közvetítése tanórai
foglalkozás keretében folyik, mely heti 2 órában. A tanórai foglalkozások – iskolai hittanoktatás és egyházi
ének, hit és életvezetés órák keretében – a kötelezően választható óraszámon felüli, tanórán kívüli szabadon
választható órakeret terhére szervezhetők. A kerettantervtől való eltérés engedélyezett összevont csoportok
esetén. A kerettanterv beosztásától el lehet térni, azzal a megkötéssel, hogy az 1–4., 5–8., és 9–12. évfolyam
minimális követelményszintjét az adott időszak végére el kell sajátíttatni.
A gimnázium 11-12. évfolyamokon heti 2 tanórai foglalkozási időkeretben szabadon választható érettségi
tantárgy a református hit- és erkölcstan érettségi. A Magyarországi Református Egyház által fenntartott
középiskolákban biztosítani kell a jelentkezők számára az érettségire való felkészítést s a vizsga
megszervezését. A hittan érettségi vizsgán a tanterv alapján elsajátított ismeret mérhető és értékelhető. Az
érettségi vizsga kétszintű, középszintű (szóbeli), emeltszintű (írásbeli és szóbeli). Az érettségi vizsga tartalmi
követelményeit „A református hit- és erkölcstan érettségi vizsgarészletes követelményei” című dokumentum
szabályozza, amelyet a Zsinat hagy jóvá.
A Református hittanoktatás kerettantervére épülő helyi tanterv bevezetését, felmenő rendszerű előrehaladással,
az elősegítő egyházmegyei és egyházkerületi továbbképzésekkel kiegészítetten, az egyházmegyék és az
egyházkerületek a katechetikai előadók a Zsinat Katechetikai Szakbizottsága által kiadott ajánlásaival, ezek
útmutatásai szerint épülő tantárgyi program összeállítását követően a Református Pedagógiai Intézet támogató
szakvélemény megszerzését követően vezetjük be. A Református hittanoktatási kerettanterve szerint a
református középiskolában felvételi eljárás keretében tantervi minimális követelmények kérhetőek számon,
melyet intézményünk a fokozatosság elve szerint, a szakképzés programhoz illesztetten, a Református
hittanoktatás kerettantervére épülő helyi tanterv bevezetését követően szervez meg.
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1.4. A HELYI TANTERV TANTÁRGYSZERKEZETEI ÉS ÓRATERVEI

TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK AZ 1–4. ÉVFOLYAMON

/ dőlt betűvel a

szabadon tervezhető óraszámok megjelenései

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom

3

3

2+1

2+1

Magyar irodalom

4

4

4

3+2

Angol nyelve

5

5

5

2+3

Matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

Református hittan

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

3

3

25

25

25

27

4

4

4

4

29

29

29

31

Egyházi iskola – református
hittan

1

1

1

1

Szabadon választható – tehetség
fejlesztés

6

6

6

4

36

36

36

36

1296

1296

1296

1296

Rendelkezésre álló órakeret

KÉTNYELVŰ KIEGÉSZÍTÉS
Kötelező - összesen

Mindösszesen
Éves óraszám összesen
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TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK 5–8. ÉVFOLYAMON / dőlt betűvel a
szabadon tervezhető óraszámok megjelenései

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv

1

1

1

1

Magyar irodalom

3

3

2

3

3+2

3+2

3+2

3+2

célnyelvi civilizáció

1

1

1

1

Művészeti szakmai alapozó

4

4

4

4

Matematika

3

3

3

3

Erkölcstan + hittan

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Fizika

2

1

Kémia

1

2

Biológia-egészségtan

2

1

Földrajz

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Angol nyelvek

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Természetismeret

Ének-zene

1

Dráma és tánc/Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra

1

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

3

3

3

3

28

28

31

31

4

4

4

4

32

32

35

35

Egyházi iskola – református hittan

1

1

1

1

Szabadon választható – tehetség fejlesztés

5

5

2

2

38

38

38

38

1368

1368

1368

1368

Rendelkezésre álló órakeret

KÉTNYELVŰ KIEGÉSZÍTÉS
kötelező - összesen

Mindösszesen
Éves óraszám összesen
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EMELT MATEMATIKA és ANGOL – fél osztály
Tantárgyi struktúra és óraszámok – GIMNÁZIUM 9–12. évfolyamon / dőlt betűvel a
szabadon tervezhető óraszámok megjelenései

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

1

1

1

1

Magyar irodalom

3

3

3

3

3+2

3+2

3+2

3+2

1

2

I. Idegen nyelv – angol nyelv

Emeltszintű I. angol nyelv
II. Idegen nyelv – német nyelv

3

3

3

3

3+2

3+2

3+2

3+2

Emelt szintű matematika

1

2

Etika

1

Matematika

Történelem, társadalmi és

2

2

3

Fizika

2

2

2

Kémia

2

2

állampolgári ismeretek

Biológia – egészségtan

2

Földrajz

2

2

Ének-zene

1

1

Vizuális kultúra

1

1

Művészetek*

1

Informatika

1

3

2

2

2

2

1

Életvitel és gyakorlat

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

4

4

6

8

35

36

35

35

2

2

2

2

37

38

37

37

1332

1368

1332

1184

Rendelkezésre álló órakeret
Egyházi iskola – református hittan
Mindösszesen
Éves óraszám összesen

*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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EMELT TÖRTÉNELEM és ANGOL - fél osztály
Tantárgyi struktúra és óraszámok – GIMNÁZIUM a 9–12. évfolyamon / dőlt betűvel a
szabadon tervezhető

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

1

1

1

1

Magyar irodalom

3

3

3

3

3+2

3+2

3+2

3+2

1

2

I. Idegen nyelv – angol nyelv

Emeltszintű I. angol nyelv
II. Idegen nyelv – német nyelv

3

3

3

3

Matematika

3

3

3

3

Etika
Történelem, társadalmi és állampolgári

1
2+2

2+2

3+1

Fizika

2

2

2

Kémia

2

2

ismeretek

2

Biológia – egészségtan
Földrajz

2

2

Ének-zene

1

1

Vizuális kultúra

1

1

Emelt szintű művészet- és
egyháztörténet
Művészetek*

1

Informatika

1

3+2

2

2

2

2

2

2

1

Életvitel és gyakorlat

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

4

4

6

8

35

36

35

35

2

2

2

2

37

38

37

37

1332

1368

1332

1184

Rendelkezésre álló órakeret
Egyházi iskola – református hittan
Mindösszesen
Éves óraszám összesen

*11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és
médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS ESETÉN A HETI ÉS ÉVES SZAKMAI ÓRASZÁMOK - PÁRHUZAMOS
OKTATÁS ESETÉN
Óraszámok alakulása 40 órás héttel,
évfolyam

9. évfolyam

10. évfolyam

11.

12.

hetek száma

36

36

heti szakmai óraszám a heti 40 órás

13
468

13. évfolyam

évfolyam

évfolyam

36

32

32

13

14

14

32

468

504

448

1024

szki kerettanterv szerint
éves óraszám
képzési óraszám 9-12:

1888

képzési óraszám 13:

1024

gyakorlat (felosztva)

160

összes képzési óra:

3072

Képző- és iparművészet V., Hang-, film és színháztechnika VI., ágazatok esetében,
Előadóművészet XLII. ágazat esetében - Tantárgyi struktúra és óraszámok –
SZAKGIMNÁZIIUM 9-12/13
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

13. évf.

Magyar nyelv

1

1

1

1

-

Magyar irodalom

3

3

3

3

Angol nyelv

4+1

4+1

4+1

4+1

2

Matematika

3+2

3+2

3+2

3+2

-

Történelem

2

2

3

3

-

Etika

-

-

-

1

-

Informatika

2

2

-

-

-

Művészetek

-

-

1

-

-

Testnevelés

5

5

5

5

-

Osztályfőnöki

1

1

1

1

-

Komplex természettudományos tantárgy

3

-

-

-

-

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: Fizika

-

2

2

2

-

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

-

1

-

-

-

1

1

2

2

-

9

9

9

9

29

3

3

3

3

-

4

4

4

4

40

40

40

40

31

2

2

2

2

1

42

42

42

42

32

1512

1512

1512

1344

1024

Kötelezően választható tantárgy: Ágazati
érettségi felkészítés
Érettségire épülő (fő) szakképesítés
Érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret/hét
Egyházi iskola – református hittan
Mindösszesen
Éves óraszám összesen
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Két évfolyamos szakképzés heti és éves szakmai óraszámok 32 órás héttel
heti óraszám szabadsáv

évfolyam

nélkül

1/13. évfolyam

éves óraszám szabadsáv nélkül

32 óra/hét

1152óra/év

Összevont gyakorlat

160 óra

2/14. évfolyam

32 óra/hét

1024 óra/év

Összesen:

2.

2336 óra

HELYI TANTERV FEJLES ZTÉSI TERÜLETEI

A nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatokat határoz meg, amelyek a kulcskompetenciákra
épülnek. A kulcskompetenciák megalapozása és megszilárdítása az 1-6. évfolyamon történik,
folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztéssel.
A felsorolt szakaszok feladata:
évfolyam

szakasz

1-2. osztály

bevezető

nevelő-oktató munka legfőbb feladata
-

óvoda és iskola közötti sikeres átmenet megoldása

-

játékos tanulás, figyelembe véve a gyerekek egyéni fejlődési ütemét,
érdeklődését

3-4. osztály

kezdő

-

tanítási és tanulási folyamatok erősítése a tanulók képességeihez igazodó
terhelés megtartásával

-

kulcskompetenciák folyamatos fejlesztése

5-6. osztály

alapozó

-

az önálló tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítése

7-8. osztály

fejlesztő

-

szakrendszerű oktatás

9-12. osztály

alkalmazva

-

szakrendszerű oktatás

fejlődő

Műveltségi területek a bevezető és kezdő szakaszban
A műveltségi területek
Magyar nyelv és irodalom

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

Ember és társadalom
Művészetek: (Dráma és tánc)
Informatika (Könyvtári informatika)
Matematika

Matematika

Informatika

Informatika

Élő idegen nyelv

Idegen nyelv

Ember a természetben

Környezetismeret

Ember és társadalom

Ének-zene

Művészetek

Rajz és vizuális kultúra

Ember és társadalom

Technika és életvitel

Művészetek
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Ember és társadalom
Ember a természetben
Testnevelés és sport

Testnevelés és sport
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Műveltségi területek az alapozó és fejlesztő szakaszban
A műveltségi területek

Tantárgyak

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom (dráma)

Élő idegen nyelv

Idegen nyelv

Matematika

Matematika

Ember és társadalom

Történelem és állampolgári ismeretek (hon és
népismeret)
Ember és társadalomismeret, etika

Ember a természetben

Természetismeret

Földünk – környezetünk

Fizika
Biológia és egészségtan
Kémia
Egészségtan
Földrajz

Művészetek

Magyar nyelv és irodalom (dráma)

Informatika

Ének-zene

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Rajz
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Testnevelés és sport (tánc)
Informatika
Technika és életvitel

Testnevelés és sport

Testnevelés és sport (tánc)

Műveltségi területek az alkalmazva fejlődő szakaszban
Műveltségi területek

Tantárgyak
Kulturális blokk

Társadalom és művészettörténet

Irodalom; Történelem; Művészettörténet;
Osztályfőnöki;

Művészeti gyakorlat

Tánc-, szín-, képzőművészet;
Ének – zene; Rajz és vizuális kultúra;
Tánc- és illemtan

Testnevelés és sport

Testnevelés és sport
Kommunikációs blokk

Beszélt élő nyelvek

Magyar nyelvtan; Angol nyelv; Német nyelv; Franci
nyelv;

Informatika

Informatika

Kommunikáció

Kommunikáció
Természettudományos blokk

Természet ismeret

Természet ismeret

Földünk és környezetünk

Földrajz

Biológia

Biológia

Kémia

Kémia
Reál-tudományos blokk:

2.1.

Matematika

Matematika

Fizika

Fizika

CÉLOK, ÉS FELADATOK 1–4. ÉVFOLYAM
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Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti a
megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda
játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a
természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermekjáték és
mozgás iránti vágyának, segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának
folyamatában elemi ismereteket közvetít, alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszt. Ez a szakasz a
kíváncsiságra és az érdeklődésre épít, és az ezáltal motivált munkában fejleszti a kisgyermekben a
felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítja érzelemvilágának gazdagodását. Mintákat ad az
ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozza a tanulási szokásokat. Támogatja az
egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát. Törődik
azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-kulturális környezetéből vagy eltérő
ütemű éréséből fakadhatnak. Tudatosítja a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető
erkölcsi értékeket, megerősíti a humánus magatartásmintákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva
szolgálja a személyiség érését. A pedagógiai munka középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés
törekvése áll.
A fejlesztés kiemelt területei
A test és a lélek harmonikus fejlesztése a mozgásigény kielégítésével és a mozgáskultúra megalapozásával; a
mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével; az egészséges életmód alapvető ismereteinek
közvetítésével, az ezt elősegítő szokások alakításával; az érzelmi élet gazdagításával; az önismeret
fejlesztésével, a reális önértékelés fejlesztésével, a társas kapcsolatok igényének erősítésével. A szocializáció
folyamatainak elősegítése a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával; a kortárs kapcsolatok megerősítésével; elemi
állampolgári és a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával. Az elemi műveltségbeli
alapok feltételrendszerének megteremtése a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető
képességek, készségek kialakításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával. A tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett
szempont az életkori jellemzők figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés
lehetősége, a kreativitás fejlesztése, a differenciált fejlesztés, a különböző készségek fejlesztésének
egyensúlya, a tanulók egészséges terhelése; fejlődésük folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztő
értékelés.
Énkép, önismeret
A kezdő iskolaszakasz bevezető időszakában az iskolába kerüléssel együtt járó tanulási mód, környezet és
tevékenység váltást lassú átmenettel szükséges segíteni és minél inkább törésmentessé tenni. A tanító
biztonságérzetet fokozó, a tanulási sikerek gyakori megélésének és elismerésének feltételrendszerét
megteremtő, tapintatos és szeretetteljes bánásmódja teszi lehetővé, hogy a kisiskolások felfedezhessék belső
értékeiket, a feladatokkal való megküzdés élményét, kipróbálhassák fejlődő önállóságukat, s ne végzetes
kudarcként, hanem hasznosuló tanulsággal éljék meg sikertelen próbálkozásaikat is. A sokféle közös
tevékenységben való részvétellel sajátíthatják el a gyerekek leginkább azokat az alapvető magatartási
normákat, szabályokat és szokásokat, amelyek megalapozhatják a társadalmi, természeti és technikai
környezetükkel kapcsolatos pozitív viszonyulásaikat, elősegítve ezzel szocializációjuk sikerességét.
Hon-és népismeret
A kisiskolások különösen nyitottak, fogékonyak e fejlesztési terület irányában. Ezért is olyan fontos, hogy a
tanító minden lehetőséget - pl. az olvasmányok tartalmát, a közös éneklés, zenélés élményét, a
képzőművészeti alkotásokkal való találkozás alkalmait, a társadalmi, természeti és technikai környezetből
szerzett tapasztalatokat és ismeretbővítést - célirányosan használjon fel ahhoz, hogy a haza fogalmát
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megtöltse tartalommal, gondoskodjon a nemzeti kultúra értékeinek átörökítéséről, ösztönzést adjon a nemzeti
hagyományok ápolására és a hazaszeretet példáinak megmutatása mellett a hazaszeretet tevékenységekben
megnyilvánuló gyakorlásához is teremtsen feltételeket. Ez a pedagógiai tevékenység természetesen csak akkor
lesz teljes értékű, ha már kisiskolás korban megkezdődik a hazánkban élő nemzetiségek és népcsoportok iránti
figyelem és nyitottság megalapozása, a kulturális értékeikkel való ismerkedés és

az elfogadásukra, a

megbecsülésükre, a tiszteletükre való ráhangolás. A jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet fel az
európai azonosságtudat, az egyetemes kultúra iránti fogékonyság, mert a gyerek olyan kitekintés, élmény és
tapasztalás birtokába jut, amely a későbbiekben utat nyithat és feltételt képez az európai identitás
fejlődéséhez.
Környezeti nevelés
Az iskolába lépő kisgyerek az óvodából sok olyan hasznos tapasztalatot, élményt és érzelmi alapvetést hoz,
amelyik

megalapozza

az

alsó

tagozat

tudatosító,

attitűdformáló,

szokásalakító

tevékenységét

a

környezettudatos magatartás formálásához. A kisiskolások környezeti nevelésében kiemelt szerepe van a
személyes tapasztalatoknak és az ismételten átélt élethelyzeteknek. Ezek többféle nézőpontból történő
megbeszélésének, értékelésének, a vélemények ütköztetésének és a pozitív magatartásformák folyamatos
gyakorlásának. Különösen fejlesztő hatásúak a gyermekek környezetében megfigyelhető és jól érzékelhető
környezeti problémaszituációk megoldására szervezett - a gyerekek öntevékenységére, ötleteire építő - kreatív
feladatok és projekt-jellegű tevékenységek.
Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése
A bevezető és a kezdő iskolaszakasz tanulási tevékenységeinek egyik leglátványosabb eredménye az új
nyelvhasználati módok, az olvasás és az írás megtanulása és használatának eszközzé fejlesztése. Tekintettel
arra, hogy a nyelvhasználati módok megtanulása egymásra épül, fejlesztésük pedig szorosan egymáshoz
kapcsolódik, a velük való foglalkozás helyes arányainak kialakítása különös figyelmet igényel a tanítótól. A
különböző nyelvhasználati módok tanulásának pszichológiai és szociokulturális feltételeiben igen jelentős
eltérések tapasztalhatók a tanulók körében. Ezért súlyos hiba, ha a tanítás feszített tempójú, egységes haladási
ütemet vár el a tanulóktól, nincs tekintettel eltérő jellemzőikre, fejlesztési szükségleteikre. Az olvasás és az
írás, valamint a szövegalkotás tanulásának kezdeti időszakában a szokásosnál is nagyobb szerepe van az
egyéni különbségek figyelembevételének, a differenciált fejlesztésnek. Ilyen módon érhető el, hogy az olvasás,
a szóbeli és az írásbeli önkifejezés élmény, örömteli tevékenység lehessen a gyermeknek. Lehetővé kell tenni,
hogy a tanulók saját olvasatuk szerint értelmezhessék a szöveget, kapjanak ösztönzést arra, hogy felépítsék
magukban annak képi világát. Az értő olvasás fejlődésében fontos lépés az a tapasztalat, hogy a szöveg
nemcsak irodalmi élményt nyújthat, hanem ismeretforrás is, s az így megszerzett tudás felhasználható újabb
feladatok megoldásához. Az anyanyelv emeltebb igényű használatának megalapozása is kisiskolás korban
veszi kezdetét az ösztönös nyelvhasználat tudatosítási folyamatainak beindításával.
A kommunikációs kultúra korunkban nélkülözhetetlen összetevője a különféle ismeretforrások hasznának és
felhasználhatóságának korai megtapasztalása, s ennek részeként az elektronikus média használatának
megalapozása a számítógép elemi szintű kezelésének megismerésével.
Tanulás
Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára törekvés által motivált
közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: problémahelyzetek megoldásával, kreativitást igénylő
érdekes

feladatokkal,

a

már

megszerzett

tudás

szüntelen

mozgósításával,

új

helyzetekben

való

felhasználásával fejleszthető leginkább. E tevékenységek közben alakulnak a későbbi - felnőtt kori munkavégzéshez nélkülözhetetlen akarati jellemzők, érzelmi viszonyulások és képesség összetevők (tervezés,
döntés, visszacsatolás, együttműködés, megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés,
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kitartás, önellenőrzés, értékelés stb.) is. Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem
szabadon választható témákban, kötetlen szervezésű és társas tanulási helyzetekben is kipróbálhassák
képességeiket a tanulók. Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés
fejlődésének függvényében néhány elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri kipróbálása,
valamint alapvető tanulási szokások (pl. tanulási sorrend, időtervezés, könyvtárhasználat, szöveghasználat,
önellenőrzés, hibajavítás) alakításának megindítása is hozzá tartozik.
Testi és lelki egészség
A kisiskolás egészséges fejlődését és eredményes tanulását döntő mértékben befolyásolja, hogy az iskola
milyen mértékben és módon elégíti ki mozgásigényét. Ezért a mozgáskultúra célirányos, szervezett fejlesztése
mellett naponta kellő időt szükséges biztosítani a kötetlen játékra és a szabadlevegőn szervezett mozgásra. A
tanulók egészséges tanulási környezetének megszervezése, elhelyezése, a humánus, szeretetteljes bánásmód
és szorongásmentes légkör megteremtése mellett a tanítónak figyelemmel kell kísérnie - a testi-lelki egészség
védelmében - a gyermekek testi fejlődését és otthoni neveltetését is, hogy adott esetben teljesíthesse védősegítő feladatait. A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben
elfoglalt pozíció, a barátkozás sikeressége. Ezek kedvező alakulásához esetenként a tanító segítsége indirekt
irányítása is szükséges. Olyan pedagógiai eljárások alkalmazása kívánatos, amelyek hatására a mellőzést, a
kirekesztést, a sértő elzárkózást, a féktelen indulati megnyilvánulásokat felváltja a csoportban az elfogadás, a
türelem, készség az együttműködésre, az egymás segítése, az őszinte hangnem, a kölcsönös megbecsülés.
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Az alapozás igényével már a kisiskolások nevelésében is megjelenik az állampolgári nevelés. Itt elsősorban a
társadalmi tapasztalatok szerzése (pl. foglalkozások megismerése, a társadalmi munkamegosztás konkrét
eseteinek megfigyelése, a felnőtt szerepekhez kapcsolódó szerepjátékok, magatartásformák, személyközi
kapcsolatok elemzése, modellezése konkrét esetek kapcsán), attitűdformálás, magatartási minták közvetítése
a cél. Továbbá olyan személyiségvonások fejlesztése, amelyek a későbbiekben nélkülözhetetlenek az értékes
társadalmi tevékenységekben való részvételhez, az egyén boldogulásához (pl. feladattudat, a gyermek
önmagáért és környezetéért érzett felelőssége, az együttműködés képessége, a közösség ügyei iránti
érdeklődés, figyelem és tenniakarás, a véleménynyilvánítás igénye, a tolerancia, a türelem alapjai). A fejlesztés
keretét a célirányosan szervezett tanulási és szabadidős tevékenységek és a természetes élethelyzetek adják.

2.2.

CÉLOK ÉS FELADATOK 5–8. ÉVFOLYAM

Az alapfokú nevelés-oktatás második szakasza szervesen folytatja az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a
készségek és képességek fejlesztését. Ez a szakasz egységes rendszert alkot, de – igazodva a gyermeki
gondolkodás fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz – két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra
tagolódik. Figyelembe veszi, hogy a 10–12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján
szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6. évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés
folyik, a serdülőkor kezdetétől viszont előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás. Az iskola ebben
a szakaszban a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú,
szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveli. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek
megfelelően felkészíti őket a további tanulásra, és előkészíti őket a társadalomba való majdani beilleszkedésre.
Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való harmonikus,
konstruktív kapcsolathoz szükségesek. A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való
élet során fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét,
szolidaritásérzését, empátiáját. Gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, becsületesség,
szavahihetőség értékét. E szakasz szocializációs folyamatában az iskola tudatosítja a közösség
demokratikus működésének értékét és néhány általánosan jellemző szabályát. Tisztázza az egyéni és
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közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való
viszonyulásban. Megalapozza a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. A
demokratikus normarendszert kiterjeszti a természeti és az épített környezet iránti felelősségre, a
mindennapi magatartásra is. Az iskolának ebben a szakaszban is kiemelkedő feladata a nemzeti, a
nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása és az ápolásukra való nevelés. Nevelési-oktatási
tevékenységével az iskola fejleszti a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviseli az egymás mellett
élő különböző kultúrák iránti igényt. Erősíti az Európához tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is
késztet más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére,
megbecsülésére. Ugyanakkor figyelmet fordít az emberiség közös problémáinak bemutatására.
A fejlesztés kiemelt területei
A test és a lélek harmonikus fejlesztése a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció,
a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, az
egészséges életmódban a tudatosság szerepének bemutatásával; az érzelmi intelligencia mélyítésével,
gazdagításával; az önismeret alakításával, az önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködés
értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. A szocializáció
folyamatainak elősegítése az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával; az erkölcsi
meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével; a nemzedékek közötti és a
kortársi kapcsolatok megerősítésével; az állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi
életvitellel összefüggő praktikus tudás nyújtásával. Az alapműveltség továbbépítése a differenciálódó tantárgyi
rendszerben a mentális képességek céltudatos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés alapozásával,
gyakoroltatásával. Az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges,
alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül. A tanulók
megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktusok kezelésében is
alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gyakorlatokban és spontán élethelyzetekben is érvényesítik.A
tanulási tevékenységben növekvő szerepet kap a közvetett kommunikáció – írásbeliség, vizuális kommunikáció,
számítógépes érintkezés –, és megjelenik a nem anyanyelven folyó kapcsolatteremtés. A „tanulás tanulása”, az
önálló tájékozódás, az informatika alkalmazása és az idegen nyelvek tanulása iránti igény növelése is
hozzájárul az alapműveltség továbbépítéséhez.
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figyelembevétele; az
ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása; a kreativitás
fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges terhelése, érési
folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. E szakaszban növekszik az együttműködésre
építő (kooperatív-interaktív) tanulási technikák és tanulásszervezési módok szerepe. Növekszik a tanulók aktív
részvételét igénylő ismeretszerzési módok aránya (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs
technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték stb.). Az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és
a rendszerezett ismeretek iránti igényükre. Ezért heurisztikus tanulási helyzeteket és rendszerező
ismeretszerzési élményeket egyaránt kínál. Az így szervezett tanulási folyamat juttatja közel őket a
megismerés, a tudás öröméhez és erősíti meg önbizalmukat. A tanulási folyamatban értik meg a tanulók a
követelmények lényegét, és ismerik meg önmaguk teljesítményének értékét. A kiemelt fejlesztési feladatok az
iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás
szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését.
Énkép, önismeret
A személyiség fejlődését azzal segíthetjük elő, ha önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezetet
szervezünk a tanulók számára. Énképük és önismeretük gazdagodásához ezért olyan tanulási környezetet
célszerű biztosítanunk, amely fokozza az őket körülvevő személyek és dolgok egyre tágabb körei iránti
érzékenységet, illetve kialakítja bennük az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot. A Nemzeti
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alaptantervben megnevezett nevelési értékek abban az esetben épülnek be a fejlődő személyiségbe, ha a
tanulási tartalmak elsajátítása során a tanulók maguk is aktív részeseivé válnak ezen értékek megnevezésének
és azonosításának. Ahhoz, hogy tanulóink képesek legyenek énképükbe integrálni az újabb és újabb
ismereteket, folyamatosan gondoskodnunk kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját
nevelésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. Ennek érdekében a Nemzeti alaptanterv műveltségi területein
a nevelés és oktatás pedagógiai szervezését a tanuló ember szempontjából közelítsük meg, és törekedjünk a
tanulók ön- és világszemléletének folyamatos formálására.
Hon- és népismeret
Elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti
kultúránk nagy múltú értékeit. Mélyedjenek el a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok,
feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységének, munkásságának tanulmányozásában. Ismerjék
meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket,
gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza
és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi
és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Segítsük elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti
és társadalmi környezettel. Alapozzuk meg tanulóinkban a nemzettudatot, mélyítsük el a nemzeti önismeretet,
a hazaszeretetet és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek,
népcsoportok értékeinek és eredményeinek megbecsülését. Ösztönözzük a fiatalokat a szűkebb és tágabb
környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására. Késztessük őket
az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre.
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának
történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és
felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai
polgárokká. Tanulóink már az Európai Unió polgáraiként fogják felnőtt életüket leélni, ezért arra kell
törekednünk, hogy iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal gazdagodjanak, amelyek
birtokában meg tudják majd találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Nem kevésbé fontos az sem,
hogy európai identitásuk megerősödésével legyenek nyitottak és elfogadóak az Európán kívüli kultúrák iránt
is.
A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit.
Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt.
Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló
nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a
megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is
részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.
Környezeti nevelés
A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének
kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A
fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan
tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal
rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős
elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben. Mindez úgy valósítható meg, ha a különös figyelmet
fordítunk a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztésére.

Ha a tanulók érzékennyé
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válnak környezetük állapota iránt, képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak
megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére
és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A
környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi
szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. A környezeti nevelés során a tanulók
ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti
válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció
pozitív és negatív környezeti következményeit. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek
megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk
megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés,
a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
Információs és kommunikációs kultúra
Az információs és kommunikációs kultúra a megismerést, az eligazodást, a tanulást, a tudást, az emberi
kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló információk megtalálása, felfogása,
megértése, szelektálása, elemzése, értékelése, felhasználása, közvetítése, alkotása.

Kiemelt feladat a

megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási,
bizonyítási képességekre, amelyek az információs és kommunikációs kultúra szerves részét képezik.
Kommunikációs kultúránk szerves része az anyanyelv tudatos és igényes használata, valamint az idegen nyelvű,
illetve a különböző kultúrák közötti információcsere. A közoktatás egész időszakában minden műveltségi
területen nagy gondot kell fordítani a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztésére, beleértve mind a
valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását. Az
iskolának az elektronikus média hatásmechanizmusainak megértésére, általában a különböző médiumokban
való eligazodásra, az igényelt információ megtalálására, szelektív használatára kell nevelnie. Olyan fiatalokat
kell kibocsátania, akik sikeres tanulási stratégiákkal használják ki az információs világháló lehetőségeit és
eszközeit az élethosszig tartó tanulás során.
Az információs és kommunikációs kultúra részben az egyén szocializációjának, a társadalmi érintkezésnek, az
egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás megértésének, elfogadásának, megbecsülésének döntő
tényezője.
Tanulás
A tanulás a pszichikum módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán ismeretelsajátítás és a figyelem,
emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész
személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola alapfeladata. A tanulás számos összetevője tanítható. Minden
nevelő teendője, hogy felkeltse az érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon annak
szerkezetével, hozzáférésével, elsajátításával kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. A tanulók
tegyenek szert fokozatos önállóságra a tanulás tervezésében. Vegyenek részt a kedvező körülmények (külső
feltételek) kialakításában. Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus
feltételeiket. Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása főleg a
következőket foglalja magában: az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása; az egyénre szabott tanulási
módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, a kooperatív csoportmunka; az emlékezet
erősítése, a célszerű rögzítési módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra művelése; az önművelés
igényének és szokásának kibontakoztatása; az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése,
módszereinek elsajátítása; az alapkészségek kialakítása (az értő olvasás, az íráskészség, a számfogalom
fejlesztése). A tanulás fontos színtere és eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A hagyományos
tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulás lehetőségei, amelyhez sokféle
információforrás

gyors

nélkülözhetetlen,

hiszen informatikai

elérésére

van

szükség.

A
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tevékenység teljességére irányulnak.
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Használatának technikáját, módszereit – az önálló ismeretszerzés érdekében – a tanulóknak el kell sajátítaniuk.
Váljanak rendszeres könyvtárhasználóvá, igazodjanak el a lakóhelyi, az iskolai, valamint a regionális és
országos könyvtárakban. Ismerjék a könyvtári rendszert, a könyvtárban való keresés módját, a keresést
támogató eszközöket, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs
értékét. Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, és alakuljon ki bennük
a rendszerezett tudás átadásának képessége. A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az informatikai
eszközök és az elektronikus oktatási segédanyagok használata. Ez új lehetőséget teremt az ismeretátadásban,
a kísérleteken alapuló tanulásban, valamint a csoportos tanulás módszereinek kialakításában. A pedagógus
fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, stílusát, szokásait. Vegye
figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, ezekre alapozza a tanulás fejlesztését. Gondosan
kutassa fel és válassza meg a fejlesztés tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális útjait, és
ruházza fel azokat életszerű tartalommal. Törekedjen a gondolkodási képességek, elsősorban a rendszerezés,
a valós vagy szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a problémamegoldás
fejlesztésére, különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás és konkretizálás
erősítésére, a mindennapokban történő felhasználására. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben
is lehet alkalmazni. Előtérbe kerül az új ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel
párhuzamosan érdemes nagy hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására,
a variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb lehetőségek
kiválasztásának területeire. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, az
életminőség javítása, az életvitel arányainak megtartása, az értelmi, érzelmi egyensúly megteremtése, a
teljesebb élet megszervezése.
Testi és lelki egészség
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében.
Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és
tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a
kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát javítják. Az egészséges életmódra nevelés
nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a
harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat
arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni,
egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos
embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet – elsősorban a háztartás,
az iskola és a közlekedés – leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek
elkerülésének módjait. Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek – különösen a serdülőknek – a káros
függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának
megelőzésében. Segítsék a krízishelyzetbe jutottakat. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon
a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, örömteli
párkapcsolatokra történő felkészítésre. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók
cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges
testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, hogy segítse a
tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, képességek megismerésén
alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a
hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak tevékenységek és tapasztalatok útján történő
megismerése; a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása. Tudatosítanunk kell a
tanulókban, hogy életpályájuk során többször pályamódosításra kényszerülhetnek. Az iskolának – a tanulók
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életkorához és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan
feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák
képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődéseiknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és
pályaismereteiket. A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során és csak akkor lehet eredményes, ha a
különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul. A
pályaorientáció területén található kulcskompetenciák közül kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az
együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt.
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül
szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett fejlesztése. Olyan
szociális motívumrendszer kialakításáról és erősítéséről van szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket
egyaránt hordoz magában.

A szociális kompetenciák

fejlesztésében

kiemelt feladat a segítéssel,

együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos területek erősítése. Ezzel párhuzamosan szükséges
a társadalmi-állampolgári kompetenciák körét is meghatározni, nevezetesen a jogaikat érvényesítő, a
közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzéséről van szó. A szociális és társadalmi kompetenciák
fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség
erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség, szoros
összefüggésben az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztésével.

2.3.

CÉLOK ÉS FELADATOK A 9 -12. ÉVFOLYAMOKON

A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi
követelményeket. A szakközépiskolában az általános és a szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő,
megerősítő

és

a

további

műveltség

megszerzését

elősegítő

nevelő-oktató

tevékenység

folyik.

A

szakközépiskolai kerettantervekben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak
biztosítják az általános műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés megalapozását, az érettségi
vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést. A szakközépiskola általános
célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testileg
és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő
állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez
alkalmazkodó cselekvésre.
A fejlesztés kiemelt területei
A szakközépiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés
szerves egységet alkot. Az adott korosztályok egyre növekvő hányadát befogadó szakközépiskola nevelési és
oktatási rendszere akkor képes a kulturálisan és szociálisan heterogén diákság hatékony képzésére, ha
követelményeiben igazodik a tanulók adottságaihoz, fejlettségéhez.

Testi és lelki egészség
A szakközépiskolai nevelés és oktatás rendszerébe beépülnek azok a fejlesztő célú problémakezelési módok
és képzési tartalmak, amelyek a magyar társadalom demokratikus létformájából, Magyarország európai
integrációs folyamatából, a közép- és felsőfokú iskolázás kiterjedéséből, az egész életen át tartó tanulás
igényéből adódnak. Nevelőmunkájában számolnia kell a kultúraváltás jelenségeiből, a globalizációból, az
egyenlőtlenségek világméretű növekedéséből, az értékrend zavaraiból fakadó feszültségekkel. A helyi
pedagógiai programokban a kerettanterven belüli tananyagtartalmak ütemezését, a tanítási-tanulási folyamat
tagolását, eszközeit, módszereit úgy határozzák meg, hogy az eltérő adottságú és motivációjú tanulók számára
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adott legyen az ismeretek bővülésének, a képességek és készségek fejlődésének a lehetősége. Az
iskolarendszer átjárhatóságát is figyelembe véve meghatározzák a szakközépiskola egyes szakaszaihoz,
tantárgyaihoz tartozó, a tanulók többsége számára ösztönző, egyénhez igazodó, differenciált módszerek
alkalmazása és a megfelelő tanulói aktivitás mellett teljesíthető követelményeket. Ez csökkenti a tanulási
kudarcok mértékét és elvezet az iskola eredményes befejezéséhez. Ismerjék és alkalmazzák az egészséges
életvitel követelményeit, fogadják el értéknek az élet és az egészség alapvető normáit. Folyamatosan fejlesszék
egészségkultúrájukat. Értsék az egészség dinamikus, változó egyensúlyi állapot jellegét. Segítsenek mások
egészségének megőrzésében és fejlesztésében. Ismerjék meg az elsősegélynyújtás alapismereteit, és legyenek
képesek az annak megfelelő elsősegély-nyújtási feladatok ellátására.
Környezeti nevelés
Iskolai tevékenységeik során kialakul a tanulókban az egészségre, az emberi környezetre és a természet
megóvására irányuló felelősségérzet, fejlődik az igény a társakkal való együttműködő, egyenrangú és szolidáris
viszony kialakítására, a közösségi és az egyéni érdekek egyensúlyának megteremtésére. Sajátjuknak tekintik a
nemzeti és az egyetemes emberi értékeket és követendő magatartásmintákat, nyitottá válnak a különböző
kultúrák iránt. A szakközépiskolában 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, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
Tanulás
A szakközépiskolai tanítási-tanulási folyamat során kialakul a tanulókban az igény és a képesség az ismeretek
önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére, hasznosítására. Fejlődik fogalmi
gondolkodásuk, problémamegoldó képességük, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, valamint
informatikai tudásuk. A tanulókban kifejlődik a tanulásuk, munkájuk eredményessége, minősége iránti
igényesség,

kialakul

a

tevékenységeikkel

kapcsolatos

felelősségérzet.

Az

általános

műveltséggel

összefüggésben a szakközépiskolai nevelés és oktatás a tanulókat logikus összefüggésekben, rendszerben
való gondolkodásra neveli, képessé teszi őket arra, hogy a különböző információk között eligazodjanak. A
gyakorlati életben felmerülő kérdésekre is találjanak válaszokat, és a különböző élethelyzetekben törekedjenek
a tudásra épülő önálló vélemény kialakítására, majd az ezen alapuló felelős döntésekre. A tanulók ismerjék fel
a számukra leghatékonyabb tanulási stílust, az önművelés fontosságát, tudják megválasztani, alkalmazni az
egyes

tantárgyak

optimális

tanulási

módszerét,

tudatosan

fejlesszék

szókincsüket,

szövegelemző,

lényegkiemelő képességüket, olvasási, jegyzetelő szokásaikat. Erősítsék koncentráló-, emlékezőképességüket,
gyakorolják a kreatív gondolkodás módszereit. Tudják használni az értelmező szótárt, lexikont, az egyéni
tanulást segítő számítógépes programokat.

Énkép, önismeret
A

személyiségfejlesztésben

kiemelt szerepet kap

az

önismeret fejlesztése,

a

kezdeményező-

és

vállalkozókészségek, illetve a felelős társadalmi magatartás kialakítása, egy koherens értékrendszerre épülő
világkép formálása, valamint az állampolgári szerepre történő felkészítés. Ez utóbbi nevelési feladat magában
foglalja a demokrácia gyakorlásához szükséges képességek fejlesztését, a jogok és a kötelességek
tudatosítását. A személyiségfejlesztés minden vonatkozásában meghatározó az iskola arculata, hagyományai,
belső környezete és légköre.
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Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
A kerettantervek alapján megvalósuló pedagógiai folyamat köti össze a tanulók teljesítményében tükröződő
általános iskolai nevelést és oktatást, illetve az érettségi és felvételi követelményekben, továbbá az Országos
Képzési Jegyzékben meghatározott igényeket. A kerettanterv rendszerbe foglalja mindazon készségek,
képességek fejlesztését biztosító további tantárgyi lehetőségeket, amelyek megalapozzák a szakképzésben,
illetve a felsőoktatásban való eredményes részvétel mellett a későbbi munkába állást és a munkában való tartós
megfelelés komplex követelményeinek teljesítését. A kötelező érettségi tantárgyak tartalma és követelményei
azonosak a gimnáziumban meghatározottakkal.
3 . K I E M E L T E N F E J L E S Z T E N D Ő K U L C S K O M PE TE NC I Á K
3.1. Anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztése
Anyanyelvünk kiemelkedő szerepet játszik felnövekvő diákjaink személyiségének, gondolkodásmódjának
fejlesztésében. Ebből következik, hogy az iskolai nevelésben-oktatásban alapvető szerepe van. Az anyanyelvi
képzés átszövi a teljes oktatási-nevelési folyamatot. Keretében mindazokat az ismereteket tudatosítjuk,
rendszerezzük és fejlesztjük, amelyeket a diák az iskolában és az iskolán kívül megszerzett. Az anyanyelvi
képzés meghatározóan hat a többi tantárgy tanítására és elsajátításának színvonalára. A különböző ismeretek
tanításának-tanulásának szintje pedig visszahat az anyanyelvi képzés eredményességére. Ezért az anyanyelvi
nevelésnek – sajátos jelleggel – minden tárgyban jelen kell lennie. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az
értelmes, kifejező beszéd, az olvasás és írás igényes használatának, az ehhez szükséges képességeknek a
fejlesztése. Az alsó tagozatban a fejlesztés kiemelt területei között szerepel az elemi műveltségbeli alapok
feltételrendszerének megteremtése: a biztonságos szó- és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek,
készségek elsajátíttatásával. A tanulási kudarcok, az értés- meg nem értés gazdaságtalan időráfordításai
alapvetően a magyar nyelv alapos ismeretének hiányából adódnak. Arra kell törekedni, hogy az olvasás értékeit
és hasznát ismerjék meg a tanulók. A pedagógusok feladata az igényességre nevelés, az olvasás előtérbe
helyezése a túlzott televíziózással és videózással szemben. A felső tagozaton az önálló szövegfeldolgozás,
szövegértés erősítése valamennyi tantárgy keretén belül kapjon kiemelt szerepet. Feladatunk még, hogy
hozzájáruljunk az írásbeli képességek színvonalának emeléséhez, valamint az értő olvasás segítségével
tudományos ismeretek megszerzéséhez is. Fontos feladatunk, hogy tanulóink ismerjék meg az anyanyelv
gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv egymásra hatását. Mindezt tudják alkalmazni a
természeti és ember alkotta környezettel való kapcsolatteremtésben. Törekedjenek az anyanyelv védelmére,
tudjanak egymással kulturált párbeszédet, vitát folytatni. A tanulókban növeljük a környezethez való pozitív
érzelmi és intellektuális közeledést a környezet és természetvédelmi könyvek feldolgozásával. Az olvasási
szokások erősítése érdekében könyvtári órákat tartunk tanévenként két alkalommal minden osztályban.
3.2. Idegen nyelvi kommunikáció
Az Európai Unió tagállamaként még fontosabb az idegen nyelvek tanítása és tanulása. Idegen nyelveket ismerni
nem csupán praktikus okok miatt fontos. A nyelv egy nép identitásának kifejezése, így ha megtanulunk egy
idegen nyelvet, automatikusan közelebb kerülünk az adott nyelvet beszélő emberek kultúrájához, nyitottabbak
leszünk a világra. Oktató-nevelő munkánkban mi is arra törekszünk, hogy tanulóinknak olyan biztos alapot
adjunk általános iskolai tanulmányaik során, amire építhetnek a későbbiekben. A hatékony, intenzív
nyelvtanulás alapvetően gyakorlás kérdése – szókincsbővítés, nyelvtan biztos használatának elsajátítása - stb.
Ahhoz, hogy tanulóink az általános iskolai tanulmányaik végére biztos alap-nyelvtudáshoz jussanak, naponta
használniuk kell a nyelvet több órában, angol nyelven tanulnak készség-, később szakmai szaktárgyakat.
Ennek érdekében:


A nyelvtanulás csoportbontásban történik. Így több lehetőség van az intenzív gyakorlásra és az idegen
nyelven való megszólalásra.
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Igyekszünk

kihasználni

a

csoportbontásból

fakadó

előnyöket:

differenciálás,

tehetséggondozás,

felzárkóztatás – valamint azt a lehetőséget, hogy tanulóink az első osztálytól tanulják az angol nyelvet.
Lényeges szempont, cél a nyelvoktatási módszerek adott körülmények és lehetőségek közötti fejlesztése,
terjesztése, hozzáférhetővé tétele, a bevált módszerek és a nyelvoktatással kapcsolatos tapasztalatok
közzététele.

Angliai tanulmányutat szervezünk érdeklődő tanulóink számára. Testvériskola keresésével,

levelezéssel, valamint csereprogramok szervezésével kívánjuk szélesíteni a nyelvgyakorlás lehetőségét.
Iskolánk a társadalmi és a szülői igényeknek megfelelő szintre kívánja emelni az angol nyelv oktatását. A 7-8.
osztályban félévi és év végi vizsgák szervezésével ösztönözzük a tanulást. Célja a négy alapvető készség (írás,
olvasás, hallás utáni megértés és a beszédkészség) felmérése, felkészítés a 9-10. osztályosaink középfokú
nyelvvizsgájára.
3.3. Matematikai – logikai kompetenciák fejlesztése
Társadalmunk gyors technikai fejlődése, a gyors változások az alkalmazásképes tudást igénylik minden
embertől. A matematika oktatása során a legfontosabb, hogy felkészítsük tanulóinkat a mindennapok
problémáinak megoldására a matematikai gondolkodás segítségével.
Így kiemelt feladatunk:


Biztos számolási készség kialakítása



Problémahelyzetekben a kreatív és logikus gondolkodás fejlesztése



Gyakorlati problémákra matematikai megoldások keresése



Adatgyűjtés, feldolgozás, grafikonok, táblázatok készítése, értelmezése, elemzése

Alsó tagozaton az elemi számolási készség elsajátítása és a logikus gondolkodás fejlesztése zajlik, sok
szemléltetéssel, gyakorlati példákkal. A felső tagozaton az 5-6. osztályban még inkább a nem szakrendszerű
oktatás

módszereivel folytatjuk az oktatást. A matematikai fogalmak kialakítása és az elvonatkoztatási

készségek fejlesztése a legtöbb gyermeknél csak 7-8. osztályban válik lehetővé. 9-12. évfolyamokon a
kompetencia alapú érettségi felkészítés folyik A matematika és a magyar nyelvi készségek fejlesztése nem
csak a matematika és a magyar óra feladata. Ennek a két alapkompetenciának a fejlesztésére minden tanítási
helyzetben és tanítási órán adódik lehetőség. A matematika iránt érdeklődő és tehetséges gyermekeinket
versenyeken szerepeltetjük, amelyet felkészítés előz meg.
3.4. Digitális kompetencia fejlesztése
A XXI. században az informatika átszövi egész életünket, az információ társadalmi szerepe megnőtt, ezáltal
felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson munkájához,
életvitele alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és
alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelelő – technikai fejlődéssel lépést tartó - információszerzési,
feldolgozási, adattárolási, szervezési és átadási technikákat.
Fő célunk tehát az információs társadalomban otthonosan mozgó, az információt munkája során felhasználni
és létrehozni tudó ember képzése. Ennek eléréséhez fontos, hogy a tanulók folyamatos sikerélményben
részesüljenek, mert különben áttörhetetlen idegenkedés alakulhat ki a modern információs eszközökkel
szemben. Ebből következik, hogy az informatika tanulása nem lehet öncélú - tanítása során a felhasználási
lehetőségekre, a lehetséges alkalmazásokra mindig rá kell mutatnunk, s a tanulók elé ilyen komplex feladatokat
kell kitűzni, és meg kell teremteni a tantárgyak közötti átmeneteket, kompetenciákat is. A különböző
tudományterületek, tevékenységek ma már feltételezik a gép készségszintű használatát, vagyis a géphasználat
nem cél, hanem eszköz jellegű legyen. Az ismeretátadó és számonkérő pedagógus az ismeretek közötti
eligazodást segítő, tanácsadó, az információt értékelni, abban kételkedni tudó tanulók nevelőjévé váljon. A
tanulókat fel kell készíteni a problémamegoldó gondolkodásra, mint a feladatmegoldás magasabb szintjére. A
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leírt készségek elsajátítása akkor igazán eredményes, ha lehetőség szerint már az általános iskola alsó
tagozatában elkezdődik a munka, ezért iskolánkban negyedik osztályban (összevonva a harmadik és negyedik
osztályok ajánlott óraszámait) kezdődik az oktatás. Így nyolcadik osztályig (éves szinten) heti egy órában
tanulják a tantárgyat a diákok. A digitális kompetencia fejlesztését szolgálhatják más tantárgyak feladatai,
amennyiben géphasználatot (alkalmazás, internet), vagy csak egyszerűen problémamegoldó gondolkodást,
kreativitást igényelnek.
Gondolni kell azokra a tanulókra is, akiknek otthon nincs lehetőségük a gép használatára. Hasznos például, ha
az iskolai könyvtárban két-három gép áll a gyerekek rendelkezésére, ezért kiemelt feladat a könyvtár és az
informatika tantárgy szorosabb együttműködése. A könyvtári gépekre érdemes különféle játékos, készségeket
fejlesztő szoftvereket is telepíteni. A játékos oktató programok, CD-k a kezdeti bevezetésre kínálnak megfelelő
megoldást. A kisebbek ezt más tantárgyak, vagy délutáni foglalkozások keretén belül vehetnék igénybe. A
tanórákat nagyobb érdeklődés esetén kiegészíthetik a különféle alkalmazói és programozói szakkörök, amik a
differenciált oktatást segítik elő. A szakkörök beindítását előzetes felmérések előzzék meg.
3.5.

Esztétikai és művészeti kompetenciák fejlesztése

A művészeti nevelés területei:


Drámapedagógia – színjátszás

Az alsó tagozaton megalapozott drámapedagógiai szemlélet sok tekintetben gazdagíthatja eredményeinket.
Különféle képességfejlesztés folyik a dráma tanítása során. Pl.: A kommunikációs játékokon keresztül fejlődik
a gyerekek közösségi szereptudata, beszédtechnikai gyakorlatokkal útját állhatjuk a romló kifejezéstechnikának és kultúrának, a színes játékok a gyermekek fantáziáját fejlesztik, a memória-gyakorlatok az
intellektuális

képességeket

tréningezik,

az

improvizációs

szerepjátékok

egyaránt

segítik

tanulóink

megismerését és érzelmi fejlődését. A rendszeres gyakorlásokból előadások kerekednek, melynek mindenki
részese, a gátlásosabb tanulók is magabiztosabbak lesznek.


Ének és tánc – néptánc, népi gyermekjáték

Látszólag két külön műfaj, de mégis ősidőktől fogva elválaszthatatlan egymástól, az emberek mindennapjait
jellemezte. Köztudott a Kodály módszer elveinek alapján, hogy a zene és a tánc (különösen a népzene és a
néptánc) a gyermek egészséges testi és mentális fejlődését alapozza meg. Naponta találkoztatnunk kell ezekkel
a formákkal harmonikus fejlődése érdekében. Ha gyermekeink egyszerre énekelnek, játszanak, táncolnak,
ezáltal több képességüket is fejlődik, ez különösen az alsó tagozaton meghatározó. Kielégíthető
mozgásigényük, feszültségeik feloldódnak. A népi gyermekjátékok során fejleszthető a tiszta, szép magyar
beszéd (irodalom, nyelvtan), a társas kapcsolatok kialakítása, alkalmazkodóképesség (magatartás), a
versenyszellem (testnevelés), szerepjáték (színjátszás) viselkedéskultúra, ritmusérzék, tisztán, jól intonált
éneklés, hallásfejlesztés (ének-zene), kreativitás, leleményesség. A leglényegesebb: a magyar nyelvi-, zeneiés mozgáskultúra ápolása együttesen.


Rajz, vizuális kultúra

A vizuális kultúra a teljes látható és láthatóvá tett tárgy- és jelenségvilág (a természet, a mesterséges környezet
és a képzelet világa) használata és alakítása. A vizuális nevelés feladata: azoknak a képességeknek és
készségeknek fejlesztése és ismereteknek az átadása, amelyek a látható világ használatához, alakításához
szükségesek.


Média

A XXI. század társadalmának legnagyobb gondja a médiából a gyermekek felé korlátlanul áramló „információ”.
Hatnak rájuk, tele vannak feszültséggel. Kiemelkedő szerep jut éppen ezért a média tantárgynak, amely
megtanítja a gyermekeket látni, nézni, érteni filmet, plakátot, és kiadványokat készíteni. Mindezek a vizuális
kultúra alapjait teremtik meg. Ma már nem csak a visszaemlékezés lett sokkal inkább vizuálisabb vagy
vizualizált, mint valaha, de maga a tapasztalás is. (A műholdas felvételektől az emberi test belsejéről készült
képekig számos példát említhetnénk). A gyerekek ma már ismereteik jelentős részét iskolán kívül szerzik.
Ebben éppen a televíziónak mint audiovizuális médiumnak van meghatározó szerepe. Alapvető fontosságú
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tehát, hogy az iskola elősegítse azt, hogy a tanulók képesek legyenek a nagy mennyiségű (képi) információ
minél magasabb szintű önálló feldolgozására, értelmezésére, értékelésére, a megfelelő szelekció elvégzésére.
Kiemelt kompetenciafejlesztési területek a művészeti nevelés területén:


Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
Művészi önkifejezés, előadókészség
Európai és egyetemes kulturális örökség megőrzésére irányuló igény
Az esztétikum igénye a mindennapokban



Környezettudatosságra nevelés
Környezetünk esztétikus értékeinek megőrzésére, gyarapítására való igény



Szociális és állampolgári kompetencia
Nyitottság, érdeklődés
Kulturális életben való részvételre való igény

3.6.

Egészséges és környezettudatos életvitel kompetenciái

A szép és egészséges környezet önmagában is nevel a környezet védelmére, megóvására. A mi feladatunk,
hogy a gyerekek bevonásával ezt a környezetet megóvjuk, tovább szépítsük. Környezeti értékeink, és
egészségünk védelme az emberiség jövője szempontjából egyre fontosabbá válik.
Tanulóinknak meg kell ismerniük:


az egészséges életmód előnyeit és lehetőségeit,



a káros szenvedélyek leküzdésének módjait,



az emberiség előtt álló ökológiai problémákat,



az egészséges környezet kialakításának és védelmének lehetőségeit.

Nem kampányszerű akciókban rejlik a megoldás, hanem a mindennapi tevékenységünkben, a környezettudatos
szokásrend kialakításában és mindennapi gyakoroltatásában. Ezért iskolánk vállalja, hogy az iskola minden
tevékenységi területén, a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek során folyamatosan építi a gyerekek
napirendjébe a fenntarthatóság szemléletének erősítését.
3.7.

Mozgáskultúra, egészséges életmód

A testnevelésnek és a sportnak egyedülálló szerepe van a mozgatórendszer, a mozgásszabályozás
fejlesztésében, a civilizációs ártalmak megelőzésében, a mozgásszervi elváltozások javításában. Sajátosan
összetett műveltségi terület, mivel a mozgás az élet velejárója, nélküle nem képzelhető el semmilyen kognitív
funkció működtetése. Hozzájárul a személyiség harmonikus fejlesztéséhez, az egészséges életmód
megalapozásához. Széles körű elméleti és gyakorlati ismeretek, képességek és készségek célszerű
viselkedésbe integrálásával elősegíti a tanulók szocializációját. Előmozdítja a belső erőforrások mobilizálását,
pozitívan befolyásolja az erkölcsi, akarati tulajdonságokat, az élet minőségét. Fejleszti az egyén esztétikai
érzékét, tűrő- és alkalmazkodási képességét. Segíti a helyes önértékelés kialakítását, a teljesítménynek, mint
értéknek a felismerését. A testnevelés tanításunk célja, hogy fejlessze a tanulók mozgásműveltségét, cselekvési
biztonságát, sikeres, aktív életvitelű embereket formáljon, akik örömet lelnek a különféle pszichomotoros
tevékenységekben, elviselik a stresszt, a fizikai igénybevételeket, követik a szabályokat, igénylik és elfogadják
a közösségi normákat, a megmérettetést és az értékelést. Alsó tagozaton – az iskolaotthonos rendszer
velejárójaként – megvalósítjuk a mindennapos testmozgást, felső tagozaton pedig a heti 3 testnevelés óra
mellett 4 sportköri órán zajlik a tanulóink testkultúrájának fejlesztése. A tanulók életkorából, alkatából és
személyiségéből adódó különbségek szükségessé teszik a rendszeres differenciálást, valamint a tanórai
teljesítmények megítélésében az önmagukhoz mért fejlődés szerinti értékelést. Nagy súlyt fektetünk arra, hogy
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aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a
gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat. Az iskolában iskolaotthonos nevelés és oktatás folyik, a
helyi tantervbe minden tanítási napra – a délelőtti vagy délutáni tanítási időszakra – beépítjük a testnevelés órát
a Közoktatási Törvény – 48. § (2) alapján. A felső tagozaton az ebéd utáni időszakban biztosítjuk tanulóink
számára a legalább 30 perces mozgást az udvaron. Alsós tanulóink évente 3 hónapon át úszásoktatásban
részesülnek heti 2 órában
4 . A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLAI OKTATÁS HELYI TANTERVE


A két tanítási nyelvű oktatás az első osztálytól kezdhető meg és felmenő rendszerben folyhat.



A tanuló az iskolában évfolyamonként három tantárgyat angolnyelven tanul.



A magyar nyelv és irodalom kivételével valamennyi tantárgy tanítható angolnyelven.



Az angolnyelv órák és a célnyelvű órák belső aránya változtatható, és az évfolyamok között
mozgatható.

A korai két tanítási nyelvű iskolai oktatásban az angolnyelv és angolnyelven történő tanulás egyidejűleg, az 1.
évfolyamon kezdődik és a nyolcadik évfolyamon fejeződik be. Az iskola három tantárgy angolnyelven való
tanulását teszi lehetővé. Az angolnyelv és az angol nyelvi órák aránya a tanulók kötelező tanórájának harmincöt
százalékánál nem kevesebb, és ötven százalékánál nem több. A négy évfolyamos két tanítási nyelvű
középiskolai oktatás a kilencedik évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik évfolyamon fejeződik be. A tanulók
a kilencedik évfolyamon megkezdik a tantárgyak angol nyelvi tanulását. A kilencedik - tízedik évfolyamon az
angolnyelvre legalább heti hat órát kell fordítani. Az angolnyelv és az angol nyelvi órák aránya a tanuló kötelező
tanórájának 35%-át kell, hogy kitegye. A szakiskola kilencedik - tízedik évfolyamán a négy évfolyamos két
tanítási nyelvű középiskolai oktatásra vonatkozó rendelkezések szerint lehet két tanítási nyelvű iskolai oktatást
szervezni.
4.1. A két tanítási nyelvű iskolai oktatás tartalma
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás a Nemzeti alaptanterv, a kerettanterv és az érettségi vizsgatantárgyak
követelményeit tartja irányadónak. Saját céljaiból fakadóan módosítja és kiegészíti az angolnyelv nyelv
műveltségi területét, és bővebben ismerteti meg az angolnyelv országainak kultúráját.
Helyi tanterv az angol két tanítási nyelvű iskolai oktatáshoz, az órakeret felosztása:

Évfolyam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Heti óraszám

5

5

5

5

5

5

5

5

Éves óraszám

185

185

185

185

185

185

185

185

Célok, feladatok


Tudatosítani kell a tanulókban, hogy anyanyelvükön kívül más nyelven is kommunikálhatnak, angol
nyelven is kifejezhetik magukat.



Olyan légkört kell biztosítanunk tanulóink számára, amelyben ösztönzést éreznek az angol nyelven
való kommunikációra, és amelyben életkoruknak megfelelően sajátítják el az idegen nyelven való
tanulás célravezető módszereit.



Kiemelten kell fejleszteni beszéd- és hallásértési készségüket életkoruknak és gondolkodási
szintjüknek megfelelően.



Pozitív hozzáállást kell kialakítanunk tanulóinkban a nyelvtanulás iránt.
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Készségszintre emeljük az angol nyelv jellegzetes hangjainak képzését, mondatdallamának,
ritmusának és hangsúlyozásának helyes használatát.



Érjük el, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelő témákban meg tudjanak nyilvánulni, véleményüknek
hangot adjanak. Tudjanak beszélgetést kezdeményezni, folytatni.



Alakítsuk ki bennük az Európához tartozás érzését, az idegen nyelv ismeretének fontosságát.



Ismertessük meg tanulóinkkal Nagy- Britannia, az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália kultúráját és
civilizációját, azokat saját kultúránkkal összehasonlítva a magyar kultúrát is tágabb összefüggéseiben
lássák.



Alakítsunk ki bennük toleranciát más népek, etnikumok, társadalmi csoportok elfogadásához.



Tudatosítsuk, hogy az idegen nyelv tudása eszköz lehet újabb ismeretek megszerzéséhez.



Az idegen nyelvű kommunikáció, információszerzés, olvasás jelentsen számukra örömet.

Az angolnyelvű országok civilizációja
Az iskolánk két tanítási nyelvű iskolai oktatása többet vállal, mint két nyelv oktatását és két tanítási nyelv
alkalmazását. Vállalja az irányelv alapelveinek megfelelő nevelést-oktatást is. A kitűzött célok szükségessé
teszik, hogy a tanulók az angolnyelv országaival jobban megismerkedjenek, értsék és növekvő empátiával
fogadják azok másságát, táguljon világképük. A „Angol nyelvű országok civilizációja” témakör oktatása önálló
tantárgy keretében, több műveltségi területre lebontva folyik. Az angol nyelvi országok civilizációja műveltségi
blokk a következőket tartalmazza:


az angolnyelv és az angol nyelvű kultúra ismeretköréből



az angolnyelvről szóló ismeretek,



az angolnyelv országai, az angolnyelv hazánkban és a világban,



az angolnyelvű országok történelme, földrajza,



az angolnyelv országok kultúrája, különös tekintettel a célnyelvű irodalomra, ének-zenére, vizuális
kultúrára és szokásokra;

a nyelv szerepe a személyiségfejlesztésben, a nyelvtudás fontossága témaköreiből:

4.2.



nyelvtanulás és az idegen nyelven tanulás tanulása,



a kétnyelvű oktatás története és jelene,



identitás,



alapvető emberi és gyermeki jogok,



nemzetközi iskolarendszerek, nemzetközi és európai vizsgák,



nemzetközi szervezetek, intézményrendszerek, kapcsolatok,



az európai integráció.

Az angolnyelv oktatásának célja iskolánkban

Élő idegen nyelv tudása nélkül számunkra nem létezhet európaiság, s e nélkül gyakorlatilag kizárt, hogy az
európai oktatási rendszerekbe bekapcsolódhassunk. Világszerte keresik a hatékonyabb idegen nyelv
elsajátításnak különböző lehetőségeit, s eljutottak azokhoz a „rejtett tartalékokhoz”, amelyek a gyermekkori
nyelvi fogékonyságban, idegélettani, pszicholingvisztikai, szociolingvisztikai sajátosságokban rejlenek.
Ezeknek a követelményeknek kiválóan megfelelnek az egyre jobban elterjedt két tanítási nyelvű iskolák, ahol a
tanulók már néhány hónap elteltével képesek arra, hogy idegen nyelven is egyszerű mondatokkal
kommunikáljanak. A 6-7. éves korosztály életkori sajátossága, hogy gátlás nélkül, játékos tevékenységeken
keresztül sajátítja el az idegen nyelv alapjait, és szinte észrevétlenül jut meghatározott ismeretek birtokába.
Az idegen nyelvi szoktatásban nagy szerepe van a motorikus és emocionális elemeknek, a tárgyakkal való
manipulálásnak, a rajznak, az imitációs mozgásnak, az énekes és táncos játékoknak. Éppen emiatt van nagy
jelentősége a készségtárgyak, pl. ének-zene, rajz, technika és testnevelés idegen nyelven való oktatásának is.
A két tanítási nyelvű oktatás célkitűzései és feladatai
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Tudatosítsuk, hogy a tanulók anyanyelvükön kívül más nyelven is kommunikálhatnak, idegen nyelven is
kifejezhetik magukat.



Alakítsuk ki a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállásukat.



Ösztönözzük a tanulókat az idegen nyelven való kommunikációra, s ehhez teremtsünk olyan légkört,
amelyben önbizalmuk fokozatosan fejlődik.



Fejlesszük kiemelten beszéd- és hallásértési készségüket életkoruknak és gondolkodási szintjüknek
megfelelően.



Érjük el, hogy tanulóink életkoruknak és egyéniségüknek megfelelően sajátítsák el az idegen nyelv
tanulásának célravezető módszereit.



Emeljük készségszintre az idegen nyelv jellegzetes hangjainak képzését, mondatdallamának, ritmusának
és hangsúlyozásának helyes használatát.



Célunk, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő témákban tudjanak írásban és szóban megnyilvánulni,
véleményt nyilvánítani. Tudjanak beszélgetést kezdeményezni, folytatni, és az idegen nyelvet a hétköznapi
kommunikációs helyzetekben használni.



Bővítsük a világról alkotott elképzelésüket, alakítsuk ki bennük az Európához tartozás érzését.
Ismertessük velük azt a tényt, hogy ma már Európában alapkövetelmény egy idegen nyelv
kommunikációképes ismerete.



Adjunk betekintést a célországok kultúrájába és civilizációjába, hogy ezek értékeinek megismerésével és
megbecsülésével,

azokat

a

saját

kultúrájukkal

összehasonlítva

a

magyar

kultúrát

is

tágabb

összefüggéseiben lássák. Alakítsuk ki bennük más népek és etnikumok, társadalmi csoportok elfogadását,
tolerálását, és hívjuk fel figyelmüket a hasonlóságokra és különbségekre.


Hangsúlyozzuk, hogy egy idegen nyelv tudása alapja lehet egy újabb elsajátításának, és eszköze más
ismeretek szerzésének.



Jelentsen számukra örömet az idegen nyelvű kommunikáció, információszerzés, olvasás.



Fejlesszük önbizalmukat az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez biztosítsunk számukra olyan
lehetőségeket, hogy a célnyelvet szóban (televízió, diákcsere) és írásban (olvasás, levelezés) használhassák
és ezeken keresztül személyiségükben is gazdagodjanak.



Célunk, hogy a tanulók a más műveltségi területeken szerzett készségeket és ismereteket alkalmazzák
idegen nyelven, valamint az idegen nyelvi órákon szerzett ismereteiket más tantárgyak tanulása során.



Fejlesszük kreativitásukat projektek készítése által is.



A projekt a tanuló munkája, amelyet vizuális vagy auditív eszközök felhasználásával önállóan, párban vagy
csoportban készít, s ebben kifejezésre juttatja egyéni elképzeléseit, kreativitását. A projekt lehet tabló,
hangfelvétel, videofelvétel, kollázs, kérdőív és ennek feldolgozása, a tanuló által írt vers, prózai alkotás,
feladatsor, rejtvény stb.



4.3

Juttassuk a tanulókat a nyolcadik osztály végére középszintű nyelvtudáshoz.

Kapcsolat egyéb műveltségi területekkel

A tantárgy oktatási céljának meghatározásakor már szembetűnő, hogy igen szoros kapcsolatban áll egyéb
műveltségi területekkel, felhasználja az iskolában az idegen nyelven megszerzett, de természetesen a magyar
nyelven oktatott ismereteket is.
Anyanyelv és irodalom
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Az anyanyelv és irodalom tanítása nemcsak az anyanyelvi kultúra oktatását szolgálja, hanem célja az irodalmi
műveltség megalapozása is, melybe beletartozik a célnyelvi országok irodalma is. A tanulók biztatást kapnak
arra, hogy ismerjenek meg minél több irodalmi alkotást könnyített feldolgozás formájában, vagy olvassák el
azokat részben vagy egészben, eredetiben és magyar fordításban. Amikor a tanulók az angol nyelvű élő
emberek életmódjával, szokásaival és hagyományaival ismerkednek, szókincsük bővül. Tudatosabban
alkalmazzák a különböző stílusokat is annak tudatában, hogy a társadalmi-kulturális környezet határozza meg
az általuk kiválasztott nyelvi elemek értékét, pl. udvarias megszólítás, közvetlen stílus, durva kifejezések stb.
Ember és társadalom
Igen közvetlen a kapcsolat az idegen nyelv tantárgy és az ember és társadalom műveltségi terület között. Az
angolok nyelvi múltja, hagyományai és társadalmi rendszere, intézményeinek ismerete nélkül sokszor
érthetetlenek bizonyos kifejezések, bizonyos szituációk, az egyes emberek közötti kapcsolat. Nagy szerepe
van az ember és társadalom műveltségi területnek abban is, hogy a tanulókban erősíti a nemzeti és állampolgári
tudatot, valamint a személyiség tiszteletét. Növeli megértésüket más népek kultúrájával szemben, toleranciára
nevel, arra tanít, hogy a népek egymásra vannak utalva.
Ember és természet
E műveltségi terület szintén jól kapcsolható az idegen nyelv tantárgyhoz, hiszen a természetismeretet annak
fontos témája. Az angolok és saját hazánk növény- és állatvilágának ismerete, valamint a természeti környezet
bemutatása lényeges ahhoz, hogy az ott élő embereket jobban megismerjük és megértsük. A tantárgy korszerű
oktatása tartalmazza az egészséges életmódra nevelést is, ily módon ezen keresztül foglalkoznunk kell az
emberek életmódjával és a szabadidő eltöltésével, fel kell hívnunk a figyelmet a környezeti ártalmakra, s az
emberek felelősségére, segítenünk kell a környezetbarát szemlélet elsajátítását azáltal, hogy megismertetjük
a tanulókkal más kultúrák pozitív példáit e téren.
Földünk és környezetünk
Az angol nyelvű országok népeinek megértéséhez mindenképpen szükséges ismerni azt a szűkebb és tágabb
környezetet, annak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, ahol lakói élnek. Az angolok és hazánk
földrajzi helyzete, felszíne, éghajlata, tájai, ipara, települései, népességének száma és összetétele stb. mind
meghatározók

ebben

a

tekintetben.Az

ember

és

természet

műveltségi

területnél

már

említett

környezetvédelem témakör itt is kapcsolódási lehetőség.
Művészetek
A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és egyetemes kultúra, így az angol és a világ megismeréséhez
feltétlenül hozzátartozik, ezen kívül saját hazánk hagyományairól és kiemelkedő alkotásairól is tudniuk kell a
tanulóknak ahhoz, hogy azt másokkal megismertethessék. Az ének-zene érzelmi hatása miatt jól közvetíti a
nyelvet, miközben jelentős mértékben hordoz ismereteket az illető nép hagyományairól, ünnepeiről, öröméről
és bánatáról. Nagy segítség, hogy az első évfolyamokban ezt a tantárgyat a sok két tannyelvű osztályban idegen
nyelven tanulják, és a használatban lévő nyelvi tankönyvek is szép számban tartalmaznak dalokat. A rádió és
televízió is sok mai témát feldolgozó dalt sugároz, ezek nagyon motiváló hatással vannak a fiatalokra, némelyik
tankönyvszerző a tananyag részeként is alkalmazza azokat. Az énekeken kívül felhasználhatók az oktatásban
azok a mondókák és játékok is, amelyek ritmusosságukkal könnyebbé teszik a nyelvtanulást, de ezen kívül
sokszor megértésükhöz a múlt és a hagyományok ismerete is szükséges. Ha a vizuális kultúra oktatása szintén
idegen nyelven történik, ennek részét képezi az angol képzőművészete is. A magyar televízió és a nálunk
forgalomba kerülő filmek, valamint a műholdas csatornák által közvetített adások szintén kitekintési

141

lehetőséget adnak az adott kulturális területre, szinte észrevétlenül rengeteg információt szolgáltatnak Az
angolok nyelvű országokról.
4.4. Közös követelmények
Hon- és népismeret
A nyelvi órák során a tanulók főleg a célországokról tanulnak, de közelebb kerülnek saját nemzeti
kultúrájukhoz is, jobban megértik és megbecsülik az értékeket és hagyományokat. Más emberek
viselkedésének és életmódjának megismerésével növekszik bennük a nemzeti önismeret, de megtanulják azt
is, hogy milyen pozitív, megtartó ereje van a közösségnek.
Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz
A nyelv segítségével a tanulók megismerhetik az egyetemes kultúra értékeit, ledőlhetnek a határok és a
megértés korlátai. A nyelvtanulás nyitottá tesz, megértővé más nemzetek iránt. A tanulók információkat
szerezhetnek az emberiség közös problémáiról, és pozitív mintákat is láthatnak azok megoldásaira.
Kommunikációs kultúra
Idegen nyelv ismeretében a világ szinte minden részében lehetővé válik a kommunikáció. A nyelv használatához
hozzátartozik a szókincs és a nyelvi szerkezetek, valamint a metakommunikáció alapos ismerete, hogy
segítségével

a

társadalmi

érintkezés

sikeresebb

legyen,

jobban

megértsük

az

információkat,

és

mondanivalónkat mások számára érthetően fejezhessük ki.
Testi és lelki egészség
Az idegen nyelv tantárgy hazánk, a célországok lakóinak és más népek életmódjával is foglalkozik, így ez
alkalmat ad a testi és lelki egészségre való nevelésre is. A tantárgy témái közt szerepel a szabadidő eltöltése,
az egészséges életmód, a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése és a fogyatékos emberek elfogadása
és segítése. Pozitív példák állításával mintát adhat a tanulóknak a krízishelyzetek megoldására, a család és a
közösség segítő szerepére.
Tanulás
A nyelvtanulás nem pusztán egy szó- és kifejezéshalmaz elsajátítása, hanem egy idegen nyelven való
gondolkodás. Általa fejlődik a tanuló személyisége, önálló gondolkodás, asszociációs készség és jó memória
szükséges hozzá. A tanulás folyamatában a négy készség fejlesztésére különböző technikák alkalmazására is
sor kerül, segíteni kell a nyelvtanulót abban, hogy megismerje önmagát, és egyéni nyelvtanulási módszereket
alakítson ki. Ki kell alakítani a tanulókban a tantárgyak idegen nyelven való tanulásának speciális tanulási
módszereit is. Fel kell ébreszteni a tanulókban az önművelés igényét, lehetővé kell tenni számára az iskolai
könyvtár aktív használatát, és buzdítani kell arra is, hogy egyéb forrásokat is igénybe vegyen.
Fejlesztési követelmények


Tanulóink szerezzenek ismereteket a világról, azon belül Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült
Államok, Ausztrália életéről, intézményeiről, az ott élő emberekről.



Ismerjék meg a fent említett országok kultúráját, társadalmi szokásait, viselkedési formáit a
mindennapi életben és az emberi kapcsolatokban.



Személyes tapasztalat alapján is jussanak interkulturális ismeretek birtokába (kezdeményezőkészség,
kapcsolatépítés- és tartás, konfliktuskezelés).
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A nyelvtanulás során tanulóink személyisége sokoldalúan fejlődjön (nyitottság, előítéletektől való
szabadulás, önbizalom, kommunikációs igény, helyes értékrend, vállalkozó szellem, ambíció, érzelmi
gazdagodás, önismeret).



Fejlődjenek készségei az idegen nyelv tanulása során (figyelem, memória, feladatmegoldás,
együttműködés, önálló tanulás, önismeret).



Ismerjék meg tanulóink a különféle nyelvtanulási stratégiákat, tanulási technikákat és válasszák ki a
számukra legcélravezetőbbet.



Egyre magasabb szintre emelkedjen kommunikációs készségük.



Vegyenek részt projektek tervezésében, készítésében és bemutatásában.

4.5. Az angol kultúra
Az idegen nyelv tanításának célja a gyakorlati nyelvi készségek elsajátításán kívül az, hogy lehetővé tegye egy
másik kultúra sajátos értékeivel való megismerkedést is. Ily módon erősödjön bennük saját anyanyelvük és
kultúrájuk, valamint növekedjen a mások iránti érdeklődés, türelem és megértés. Mivel a nyelvet azért oktatjuk,
hogy kommunikálni tudjunk segítségével, a sikeres kommunikáció sok esetben annak függvénye, hogy
mennyire ismerjük a célországot, hiszen egy-egy jelenség csak a háttér ismeretében válik érthetővé. Ha idegen
nyelvet tanítunk, akkor ez a nyelv szükségszerűen egy országhoz kapcsolódik, melynek ez anyanyelve. A
nyelvtanulóknak tehát meg kell ismerkedniük az adott ország földrajzi adottságaival, történelmével,
betekintést kell kapniuk az ország gazdasági és kulturális életébe, lakóinak mindennapjaiba, életformájába,
szokásaiba és gondolkodásmódjába. Ízelítőt kell kapniuk a célországok kultúrájából és civilizációjából, sajátos
értékeiből, tudniuk kell, hogy az általuk használt, kiválasztott nyelvi elemnek mi a kommunikatív értéke, mi
udvarias, mi sértő, mi humoros, mit jelentenek az országban használatos kézmozdulatok, mi a helyes
viselkedésmód. A kultúrát mint tantárgyat nehéz oktatni, megtanulni sem lehet, de kifejleszthetjük
tanítványainkban az igényt és érdeklődést a kultúra megismerése iránt. A célnyelvi és az anyanyelvi kultúra
összehasonlításával egymás mélyebb megértéséhez is eljuthatnak a tanulók, ezáltal toleranciát fejleszthetünk
ki bennük más emberekkel és kultúrájukkal szemben, ugyanakkor megtanulhatja azt is, hogy saját kultúrája
más népekénél nem alávalóbb. Az angolnyelv oktatásakor szembekerülünk azzal a problémával is, hogy mit
tekintsünk célországnak. Erre a kérdésre nem könnyű a felelet, az angol nyelv esetében is több anyanyelvi
országról beszélhetünk. A válasz csak az lehet, hogy igyekezzünk minél részletesebben bemutatni ezeket az
országokat. A célnyelvi kultúra nem választható el az idegen nyelv oktatásától, de külön tantárgyként kezeljük.
Általános fejlesztési követelmények


Szerezzen ismereteket a világról, a célnyelvi országokról, azok intézményeiről, az ott élő emberekről,
ezeket hasonlítsa össze Magyarországgal, és vonjon le következtetéseket.



Ismerje meg a fent említett országok közösségeinek kultúráját, társadalmi szokásait, viselkedési
formáit a mindennapi életben és az emberi kapcsolatokban.



Alakuljon ki interkulturális tudatossága, személyes tapasztalat alapján is.



Jusson

interkulturális

ismeretek

birtokába

(kezdeményezőkészség,

kapcsolatépítés,

-tartás,

konfliktuskezelés).


Fejlődjön személyisége sokirányúan a nyelvtanulás során (nyitottság, előítéletektől való szabadulás,
önbizalom, kommunikációs igény, helyes értékrend, vállalkozó szellem, ambíció, érzelmi gazdagodás,
önismeret).



Fejlődjenek készségei az idegen nyelv tanulása során (figyelem, memória, feladatmegoldás,
együttműködés, önálló tanulás, önismeret).



Ismerje meg az idegen nyelv tanulásának különféle stratégiáit, tanulási technikáit, és válassza ki a
számára legcélravezetőbbet.



Emelkedjen egyre magasabb szintre kommunikációs készsége:
= nyelvi összetevők: lexikai, fonológiai, morfológiai, szintaktikai ismeretek
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= szociolingvisztikai összetevők: társadalmi konvenciók a nyelvben
= pragmatikai összetevők: ismeretek és készségek, amelyek a nyelvi és nem nyelvi
elemek használati értékére vonatkoznak.


Vegyen részt projektek tervezésében, készítésében és bemutatásában.

Taneszközök
A tanulók életkori sajátosságainak és a kerettantervi elvárásoknak megfelelő angol nyelvű tankönyvek,
munkafüzetek, egy- és kétnyelvű szótárak, magnetofon, CD lejátszó, írásvetítő, videó- és audiókazetták, CDk, transzparensek, tablettek, laptopok, nyelvi labor, angol nyelvű újságok, folyóiratok, képeslapok, kártyák,
táblázatok, hirdetések, könnyített olvasmányok, térképek, tanári kézikönyvek.
5 . E M E L T S Z I N T Ű K É P Z É S I PR O G R A M J A I N K
Az emelt szintű programok keretében az adott tantárgy műveltségtartalma és követelményrendszere bővül. A
képzési idő 8; vagy 4 éves lehet. A tanulók értékelése az emelt szinten oktatott tantárgyból emelt szintű tantervi
követelmények

szerint

történik,

a

négyéves

emeltszintű

képzés

esetében

a

tudásszint

szerinti

csoportbontásokat alkalmazzuk, és az emeltszint heti óraszáma minden esetben eléri az öt tanórát, vagy
meghaladja azt.
A részvétel feltételei:


a szülő nyilatkozata és kérelme arról, hogy a megismert feltételek mellett kérje gyermeke felvételét,
képességmérését az adott emeltszintű programba;



az iskola elvégzi a képességszint méréseket, alkalmassági vizsgálatokat, ennek eredményeként az
alkalmas jelentkezők számának függvényében értesíti a szülőt a felvételről, a program indításáról.

Belépési feltételek:


a szülő kérelme;



férőhely az engedélyezett osztályban, csoportban;



a komplex képességvizsgálat eredménye;

A képességvizsgálat területei:


korosztályhoz viszonyított relatív fejlettség;



korosztályos IQ, kognitív képességszerkezet, kreativitás, motiváció


beszédhangok képzése;



szövegalkotási képesség;



memória kapacitás



logikai gondolkodás

A vizsgálatot végzik:


induláskor: pszichológus; logopédus; fejlesztő pedagógus



időközi belépéskor: angol szakos tanító, angol szakos tanár, szükségesség esetén pszichológus; logopédus; fejlesztő pedagógus

5.1. Két tanítási nyelvű képzés (tagozat)


Képzési idő: 1-8. évfolyam



Belépési pontok: alapfelvétel: első évfolyam,



Időközi belépés: 2. 5. és 7. évfolyamokon, de a 2008.09.01-től induló alapfelvételű első évfolyam
felmenő feljutásával léphetnek életbe a időközi belépések



Időközi belépésnél az előző évfolyamok követelményei szerinti osztályozó vizsgák letétele a feltétel.
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Az igazgató az osztályozó vizsga letételéig az adott tantárgyak vonatkozásában adhat felmentést az
értékelés és minősítés alól maximum 1 év időtartamra az adott tantárgyak osztályozó vizsga
kiegészülésével

5.2. Emelt szintű angol nyelvi képzés


Képzési idő: 9-12. évfolyam



Belépési pontok: alapfelvétel a kilencedik évfolyamra



Időközi belépés: 10 és 12. évfolyamokon, alapfelvételű kilencedik évfolyam felmenő feljutásával
léphetnek életbe a időközi belépések



Időközi belépésnél az előző évfolyamok követelményei szerinti osztályozó vizsgák letétele a feltétel.



Az igazgató az osztályozó vizsga letételéig az adott tantárgyak vonatkozásában adhat felmentést az
értékelés és minősítés alól maximum 1 év időtartamra az adott tantárgyak osztályozó vizsga
kiegészülésével

5.3. Emelt szintű matematika képzés


Képzési idő: 9-12. évfolyam



Belépési pontok: alapfelvétel a kilencedik évfolyamra



Időközi belépés: 10 és 12. évfolyamokon, alapfelvételű kilencedik évfolyam felmenő feljutásával
léphetnek életbe a időközi belépések



Időközi belépésnél az előző évfolyamok követelményei szerinti osztályozó vizsgák letétele a feltétel.



Az igazgató az osztályozó vizsga letételéig az adott tantárgyak vonatkozásában adhat felmentést az
értékelés és minősítés alól maximum 1 év időtartamra az adott tantárgyak osztályozó vizsga
kiegészülésével

5.3. Emelt szintű történelem képzés


Képzési idő: 9-12. évfolyam



Belépési pontok: alapfelvétel a kilencedik évfolyamra



Időközi belépés: 10 és 12. évfolyamokon, alapfelvételű kilencedik évfolyam felmenő feljutásával
léphetnek életbe a időközi belépések



Időközi belépésnél az előző évfolyamok követelményei szerinti osztályozó vizsgák letétele a feltétel.



Az igazgató az osztályozó vizsga letételéig az adott tantárgyak vonatkozásában adhat felmentést az
értékelés és minősítés alól maximum 1 év időtartamra az adott tantárgyak osztályozó vizsga
kiegészülésével

6. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK HELYI TANTERVE
6.1. A vállalt sajátos nevelési feladatok
Intézményünk a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásból az integráltan oktatható, nevelhető tanulók
vonatkozásában a speciális fejlesztési terv szerint összeállított programmal kiegészítetten folyó oktató- nevelő
munkát látja el az alábbi műveltségi területekre bontottan.
6.2 Műveltségi területek
6.2.1. Magyar nyelv és irodalom
A magyar nyelv a tanulás célja és egyben minden ismeretszerzés eszköze is. Az enyhén értelmi fogyatékos
tanulók nevelésében kitüntetett helye van. Célja és feladata a szókincsfejlesztés és -gazdagítás, a növekvő
igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a nyelvi hátrányok csökkentése.
Feladata továbbá az eredményes olvasás-, írástanulás feltételeinek megteremtése, ezen speciális készségek
kialakítása, megerősítése. Kiemelkedő szerepe van a nyelv rendszerére, a helyesírásra vonatkozó alapvető tudás
elsajátításában.
Az irodalmi ismeretek célja, hogy műveken keresztül gazdag tapasztalatokhoz juttassa a tanulókat a világról, az
emberi természetről, az emberi létről, érzelmekről, a valósághoz való sokrétű viszonyulásról. Az irodalmi
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ismeretek hozzájárulnak a tanulók személyiségének, gondolkodásának, érzelmi világának, erkölcsi, esztétikai
érzékének gazdagításához.
A magyar nyelv és irodalom műveltségi területnek meghatározó szerepe van az önálló tanulás kialakításában, az
önműveléshez szükséges képességek fejlesztésében.
6.2.2. A magyar nyelv és irodalom nagyobb témakörei és fejlesztési feladatai


Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és -megértés – kommunikáció



Olvasás, írott szöveg megértése – ismeretek az irodalomról



Írás, íráskép, íráshasználat, helyesírás



Ismeretek az anyanyelvről – nyelvi, nyelvtani tudás

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és –megértés – kommunikáció


Beszédészlelés, beszédérzékelés, szóbeli utasítások megértése, magyarázó, elemző szövegek, ábrák
felfogása.



Közlő, befogadó szerep különféle köznapi kommunikációs helyzetekben.



Passzív és aktív szókincsgazdagítás, szókincsfejlesztés.



A nem verbális kommunikáció elemeinek megismerése. A szóhasználat és a testbeszéd összhangjának
megteremtése.



A

fejlettségnek

megfelelő

olvasmányok,

szövegek

felfogása,

érthető,

érzékletes

elmondása,

dramatizálása.


Fejlesztési feladatok



Kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetekben.



A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási helyzetben és a spontán beszédben is.



A kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás, viselkedés fejlesztése, gyakorlása.



Önismeret erősítése. Véleménynyilvánítás, mások véleményének meghallgatása.



A szövegtartalmat, a beszélő szándékát tükröző kommunikáció eszközeinek alkalmazása irányítással és
fokozódó önállósággal.



Vizuális, akusztikus észlelés, érzékelés, a figyelem és az emlékezet fejlesztése.



Ismert szövegek dramatizálása, improvizáció, helyzetgyakorlatok.

Olvasás, írott szöveg megértése – ismeretek az irodalomról


Az olvasás jelrendszerének elsajátítása – a sérülésspecifikumok figyelembevételével. Összeolvasás –
szavak, szószerkezetek, mondatok olvasása.



Hangos és néma olvasás. Ismert tartalmú szövegek elemző hangos olvasása. Az aktív és a passzív
szókincs gazdagítása.



A fejlettségnek, életkornak megfelelő szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek jelentéseinek
feldolgozása, önálló megértése. A szövegek műfaji különbségeinek felismerése, megadott szempont
szerinti feldolgozása.

Fejlesztési feladatok


A fonematikus észlelés, az optikus differenciáló képesség fejlesztése, gyakorlatok hanganalizálásra.



A tanulók által megismert aktív és passzív szókincs gazdagítása, gyakorlatai.



Szövegértő és –elemző képesség fejlesztése különféle műfajokban.



A néma értő olvasást követő – szövegértést bizonyító – feladatok megoldása.



Információk gyűjtése a fejlettségnek megfelelő forrásanyagokból irányítottan, majd önállóan.



Irodalmi művek feldolgozása irányítottan, szempontsorral, algoritmussal.



A verbális emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése.

Írás, íráskép, íráshasználat, helyesírás


Az írás jelrendszerének elsajátítása a tanulók sérülésspecifikumainak figyelembevételével.
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Mondat- és egyszerű szövegalkotás a különféle tanult műfaji elemek szerint irányítással. Az eszközszintű
íráshasználat elsajátítása egyéni adottságok szerint.



A tanult helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása egyszerű írásbeli szövegalkotás során.
Önkifejezés, egyéni stílus, önellenőrzés, hibajavítás.



Megismert tartalmakhoz, szövegekhez vázlatkészítés.

Fejlesztési feladatok


Az írás-előkészítés gyakorlatai, a kéz ügyesítése, az írásmozgás fejlesztése, a szem-kéz koordináció
kialakítása.



A vizuális, az akusztikus figyelem és differenciálás képességének fejlesztése.



Összerendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok mellett. Az írás eszközszintű műveleteinek
gyakorlatai: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás fokozatai.



Az írásmozgás tempójának, rendezettségének, a helyesírás biztonságának kialakítása.



Szövegek alkotása – elbeszélő, leíró műfajokban –, tréningek, gyakorlatok, szövegkorrigálások.

Ismeretek az anyanyelvről – nyelvi, nyelvtani tudás



A tanuló spontán, hétköznapi nyelvhasználatának tudatosítása, a nyelvi elemkészlet gyarapítása.
Természetes

beszédhelyzetek,

életszerű

szövegek,

mondatok

vizsgálata

–

nyelvi

elemek,

szabályszerűségek felfedezése, kiemelése, mondatfajták, mondatszerkezetek.


Szófajok, nyelvi szabályszerűségek kész nyelvi anyagokon, a szavak csoportosítása adott szempont
szerint: szerkezet, jelentés, stílushatás.



Alapvető helyesírási szabályok megismertetése, megerősítése, gyakorlása. Helyesírási kézikönyv
megismerése, gyakorlatai.



Kreatív gyakorlatok a különböző műfajú, hangnemű szövegekben a szavak jelentésére vonatkozóan.

Fejlesztési feladatok


A tanulók nyelvi tapasztalatainak megerősítése, a nyelvi elemkészlet gazdagítása, a spontán használt
nyelvi szabályok kiemelése.



Szövegvizsgálatok, kommunikációs helyzetek a mondatfajták vizsgálatára.



A mondaton belüli szerkezetre irányuló tapasztalatszerzés gyakorlatai egyszerű beszédhelyzetekből
kiindulva.



A nyelvtani ismeretek elsajátításával kapcsolatos gyakorlatok – analitikus, szintetikus – a köznapi nyelvi
tevékenységhez kötötten, nyelvtani szempontú mondat- és szövegalkotás gyakorlatai.



Helyesírási helyzet (szavak, mondatok) tudatos elemzése, tanult minta, analógia, szabály megerősítése,
helyesírási teljesítmények fejlesztése, helyesírási szokások megerősítése.



Az

önkorrekciós

képesség

fejlesztése,

hibakeresés,

-javítás,

helyesírási

problémahelyzetek

felismertetése.


Helyesírás fejlesztése másolással, tollbamondással, illetve emlékezetből történő írásbeli feladatokkal.

6.2.2.1. A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai
Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése:


vizuális észlelés – jelfelismerés, alak-, forma-, háttérgyakorlat, szemmozgás fejlesztése, szemfixációs
gyakorlatok;



akusztikus

észlelés

–

hangok

differenciálása,

hangfelismerő

gyakorlatok,

hallási

diszkrimináció,

fonémahallás fejlesztése, a beszéd ritmusának, időtartamának érzékeltetése,


a beszédmotoros észlelés fejlesztése – pontos és karakteres ejtés, a beszéd tartalmi és formai oldalának
gyakorlatai.


A téri tájékozódás fejlesztése – a saját testen, a térben, a síkban, viszonyfogalmak pontos használata.
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Grafomotoros készségek fejlesztése – helyes ceruzafogás, írásnyomaték, a kéz csúsztatása a papíron, a
lendületes írásgyakorlatok.



Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése a mondatolvasás során.



Szavak olvasásának begyakorlása – szóemlékezet, vizuális, akusztikus memória fejlesztés.



Szövegösszefüggések észrevetetése – céltudatos gyakorlatok a mondatelemzés során, versek,
szépirodalmi művek értelmes olvasása.



A helyesírási szokások megerősítése.

6.2.3. Élő idegen nyelv
Az élő idegen nyelv tanításának, tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Az enyhén értelmi
fogyatékos/tanulásban akadályozott tanulók szükségletei indokolnák a korai idegen nyelvi oktatást, de a tanulási
képességük akadályozottsága miatt aránytalan terhelést jelentene a sérült tanuló számára. A szülők igényei, a
tanulók fejlettsége szerint az iskola hozhat döntést a hetedik évfolyam előtt megkezdett idegennyelv-tanulás
ügyében.
Az idegen nyelv tanításának alapvető célja a kellő motiváció és késztetés a nyelv tanulása iránt –
sikerélményekhez juttatni a tanulót a későbbi nyelvtanulás érdekében. A nyelvtanulás a természetes
nyelvelsajátításra épül. Az idegen nyelv elsajátítása során a tanulók olyan nyelvi tevékenységekben vesznek részt,
amelyek értelmi szintjüknek, fejlettségüknek megfelelnek. A nyelvtanulási stratégiák között fontos szerep jut a
játékos tevékenységeknek, az egyszerű élethelyzetek modellezésének, ismert helyzetek, tartalmak idegen
nyelven történő értelmezésének. A szemléltetéshez, a konkrét helyzetekhez, cselekvésekhez kötődő
nyelvtanulás eredményesebb,

a szavak

könnyebben

megjegyezhetők

és felidézhetők

(pl.

köszönés,

bemutatkozás, kérdezés). Az egyszerű utasítások, a cselekvésre épülő játékos feladatok eredményesen
fejleszthetik a hallott szöveg megértését. Természetesen része a tanuló tanórai beszédének a magyar nyelvű
kérdés és válasz, amelyet párhuzamosan használnak az idegen nyelvvel együtt. A nyelvtanulás középpontjában
a motiváció fenntartása, a hallott szöveg (kérdés, utasítás, cselekvés stb.) megértése, fejlesztése áll. Az idegen
nyelv olvasásának, írásának tanítása csak fejlettség szerint, a tanulóban erősödő igény alapján kívánatos. Az
idegen nyelv tanulása nem önmagáért történik, hanem az idegen nyelvi környezetben az elemi kommunikáció
és kapcsolattartás érdekében, az egyszerű információk felfogása, megértése céljából. A sikeres nyelvtanulás
érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos gyakorlásra.
Témaajánlatok az idegen nyelv tanításához


Én és a családom: bemutatkozás, lakcím, a család bemutatása.



Az otthon és környezet: a lakás, a lakószoba, játékok, kedvenc állatok.



Az iskola: osztályterem berendezési tárgyai, tanszerek nevei.



Étkezés: eszközök, ételek, italok, ékezési szokások (reggeli, ebéd, vacsora).



Öltözködés: ruhadarabok – télen, nyáron –, a testrészek megnevezése.



Vásárlás: mindennapi bevásárlás (tej, kenyér, kifli, sajt, stb.), kérés, kérdezés a vásárlás tárgyára.



Utazás: közlekedés, utca, a közlekedés eszközei, a jelzőlámpa színei, jelentései; kérdezés, tudakozódás
a közlekedésre vonatkozóan.

Fejlesztési feladatok
Beszédszándék


Az idegen nyelven történő megszólaltatás gátlásainak oldása.



Szükségletek, motívumok felébresztése az idegen nyelv tanulása iránt.



Idegen nyelvű információhordozók iránti kíváncsiság felkeltése.



Erősíteni az Európában való eligazodás, kommunikálás igényét.
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Beszédértés


Az idegen nyelvi témákban feldolgozott, begyakorolt szavak megértése, értelmezése.



Egyszerű – a témához kapcsolódó – kérdések felfogása, megválaszolása.



Kapcsolatfelvétel a tanult témakörökben.



Kérdések, igények egyszerű kifejezése.

Beszédkészség


Képesség – a tanult témákban – egyszerű kérdések megfogalmazására és azok megválaszolása.

6.2.4. Matematika
A matematika műveltségi terület/tantárgy lehetőséget ad a környező világ mennyiségi és térbeli viszonyainak
felfedezésére, megismerésére. Képessé teszi a tanulókat a világ valósághű észlelésére, információk
befogadására, megőrzésére és feldolgozására. A gyakorlás folyamán, a kognitív képesség alapműveleteit szem
előtt tartva növelhetjük a tanulók intellektuális kapacitását. A matematikai fejlesztés során olyan képességek
fejlesztése történik, amely képessé teszi tanulóinkat más tantárgyakban, illetve a mindennapi életben jelentkező
problémák megoldására is. Segítve ezzel a személyiségük fejlődését, valamint a társadalomban elfoglalt helyük,
szerepük objektív megítélését, növelve ez által cselekvési képességük hatékonyságát.
6.2.4.1. A matematika nagyobb témakörei és fejlesztési feladatai
Gondolkodási műveletek alapozása


Tapasztalatok gyűjtése, tulajdonságok megnevezése.



Válogatás, összehasonlítás, csoportosítás a megadott szempontok alapján (halmazképzés).



Soralkotás, rendezés, lényeglátás, lényegkiemelés, centrális rendezés (fogalmi gondolkodás).



Összefüggések feltárása, általánosítás (szabályalkotás).



A dolgok besorolása a megfelelő logikai osztályba (rendszerezés).



Tervezés, variálás, kombinálás, megoldáskeresés (alkalmazás, alkotás).



Állítás, tagadás, következtetés, bizonyítás, véleményalkotás (kritikai gondolkodás).

Fejlesztési feladatok


A térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás saját élményből kiindulva.



A tapasztalatok feldolgozása az egyszerűbb gondolkodási műveletek szintjén.



A domináns pszichés funkciók folyamatos fejlesztése.



Az ismeretek rendszerezése.



A megszerzett tudás, az elvont fogalmak, szabályok, összefüggések stb. felhasználása, kezdetben ismert,
majd ismeretlen szituációkban.



A problémamegoldó képesség megszerzése a próbálkozás útján, majd racionális szinten.



Az alkotás örömének átélése.



Az érzelmi, akarati életük, az együttéléssel kapcsolatos értékek megismerése, elfogadása kezdetben
irányítással, később önállóan.



Kérdések megfogalmazásának, állítások bizonyításának, a véleményalkotás képességének kialakítása.

Számtan, algebra
Számfogalom, számköri ismeretek


Számfogalom kialakításának előkészítése.



A számfogalom kialakítása a különböző számkörökben.



A halmazok számosságának megállapítása, számok viszonyítása, sorba rendezése, helye a számegyenesen,
rendszerezése a helyiérték-táblázatban.



Számok írása számjegyekkel és betűvel.



Természetes számokon túli számhalmazok, racionális számok (negatív számok, törtek, tizedes törtek…)
bővítése, csoportosítása, rendezése.
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Fejlesztési feladatok


Érzékszervi benyomások, tapasztalatok gyűjtése.



A számok világának leképezése tárgyakkal, rajzokkal, s végül a számok szimbolikus szintjén.



Tájékozódás a határozatlan és a diszkrét halmazok körében.



A kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás gondolkodási műveleteinek segítségével a matematikai
fogalmak, a mennyiségi viszonyok, valamint a mennyiségállandóság fogalmának kialakítása.



A halmazok számosságának megállapítása.



Számok rendezése, tízes számrendszerben történő rendszerezése, a számkör bővítése.



Számok bontása valamennyi számkörben.



Természetes számokon túli számhalmazok bővítése.

Műveletek


Halmazok bővítése, szűkítése, egyesítése, különbsége.



Szóbeli majd írásbeli műveletek megoldása az egyre bővülő számkörökben eszközökkel (tárgyak, pénz),
rajzban, számjegyekkel.



Összeadás, kivonás, szorzás, osztás, bennfoglalás értelmezése.



Műveleti jelek bevezetése, alkalmazása.



Műveleti tulajdonságok, műveletek közötti kapcsolatok ismerete.



Műveletek a természetes számokon túli számhalmazokkal.



Százalékszámítás.



Gyakorlati mérésekkel kapcsolatos számítások.

Fejlesztési feladatok


Élethelyzetek megjelenítése.



Mennyiségi változások megfigyelése, megértése és megfogalmazása.



A feladatok gyakorlása a manipuláció szintjén tárgyakkal, majd képekkel.



A feladatok megadott logikai szabályok szerinti végzése.



A számolási készség fejlesztése változatos és értelmes feladatok segítségével.



Az ismeretek alkalmazása, a feladat adta problémák megoldása, tudástartalmak bővítése, az alkotó képzelet
fejlesztése a becslés (eredményjóslás) vagy az új műveleti fogalmak bevezetésekor.



Műveletek írásban való végzése, a szóbeli számoláson túl a műveleti sémákra (analógiákra) való emlékezés.



Becslés, önellenőrzés, elvonatkoztatás műveletvégzés közben.

Szöveges feladatok


Történetek eljátszása, kirakása, rajzolása, megfogalmazása, közös megoldáskeresés.



Egyszerűbb, később összetett szöveges feladatok megjelenítése, lejegyzése, megoldása, ellenőrzése.



A szöveges feladatokban lévő mennyiségi változások megjelenítése rajzban, eredmények becslése.



Nyitott mondatok alkotása a szöveges feladat megoldásához, feladatvégzés önállóan, az eredmény
ellenőrzése, összehasonlítása a valósággal, válaszadás.



Több megoldás keresése, illetve több megoldási út keresése ennek tudatosítása; szöveges feladatok
alkotása.



Fordított szövegezésű szöveges feladatok megoldása, szöveges feladatok racionális számokkal.

Fejlesztési feladatok


Történetek megismétlése, visszamondása, elemzése, a mennyiségváltozás felfedezése a történetekben.



Szövegértés,

lényegkiemelés;

adatok

csoportosítása,

műveletek

sorrendjének

megállapítása

elvonatkoztatása a nyitott mondatokban.


Cselekvési sorrend tervezése; megoldáskeresés: lehetséges megoldások kiválasztása, megoldása készen
kapott sémák szerint, algoritmusok segítségével, később alternatív gondolkodás mentén.
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A feltételezés és a valóság összehasonlításának a képessége az eredmény „jóságának” megítélésében.



A segítségkérés és –elfogadás képességének fejlesztése, kialakítása.

Geometriai mérések
Geometriai alakzatok, tulajdonságaik


Geometria alakzatok létrehozása.



Geometriai alakzatok tulajdonságainak megfigyelése, a tulajdonságok szerinti csoportosítása.



Geometriai alakzatok megnevezése, rendszerezése megadott szempontok alapján.



Síkbeli helyzetek megfigyelése, megfogalmazása, létrehozása.



Térbeli helyzetek megfigyelése, megfogalmazása, létrehozása.



Síkidomok rajzolása szabadkézzel.



Térelemek tulajdonságai, térelemek kölcsönös helyzete;



Síkidomok transzformációjának megfigyelése négyzethálón, az eredmény megfigyelése.



A geometriai alakzatok elemzése az alkotó elemek szerint.



A kerület és a terület fogalmának előkészítése lefedéssel, a felszín fogalmának előkészítése, testek
építése a testhálók segítségével.



Fejlesztési feladatok



A saját testen való tájékozódástól, tapasztalatok összegzése.



A gyakorlatban megfigyelt tulajdonságok megnevezése, a lényeges jegyek kiemelése.



A látottak elemzése, összehasonlítása, a különbségek felfedezése.



A térelemek szintézise, síkban történő leképezése.



A térelemek síkban megadott tulajdonságainak transzformálása, a megadott tulajdonságok alapján a sík
elképzelése.

Gyakorlati mérések, mértékegységek, számítások


Folytonos, majd diszkrét mennyiségek összehasonlítása, összemérése.



Mérés választott mértékekkel (arasz, lépés, marok, pohár…) később mértékegységekkel (hosszúság, tömeg,
űrtartalom…).



Tájékozódás térben és időben.



A lemért mennyiségek felbontása kisebb egységekre.



Adatleolvasás, adatrögzítés.



A távolság, a mennyiség és az időtartam változásának érzékelése, következtetések levonása.



A mérés kiterjesztése a síkok meghatározására lefedéssel, rajzzal, majd számolással.



Kisebb mértékek beváltása nagyobb mértékekre, következtetések levonása.



A mérés kiterjesztése a terek mérésére egységkockákból, majd számítással.



A mértékegységek összehasonlítása, összefüggések megállapítása.



Szakmaorientált feladatok végzése.

Fejlesztési feladatok


A mennyiségek összehasonlítása, folytonos majd diszkrét mennyiségek összemérése.



A tájékozódási képesség fejlesztése térben, időben és a mennyiségek között a gyermek ismereteihez
igazodva.



„Láthatatlan” mennyiségek elképzelése, cselekvéshez, történéshez fűződő megfogalmazással.



A mértékegységek analízise és szintézise, a mérés rendszerének megértése, a mértékegységek közötti
„átjárás”.



Az ismeretek alkalmazása sok eszközzel való megsegítéssel a legegyszerűbb, konkrét feladatokkal, majd az
eszközök fokozatos elhagyásával.



A feladatok tudatos végzése.

Szerkesztések
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Derékszögű vonalzó és körző használata különböző helyzetű szakaszok, négyzet, téglalap, illetve különböző
sugarú körök rajzolásához.



Tükrözés eszközökkel, kicsinyítés, nagyítás négyzethálón.



Térelemek rajzolása, másolása, türközése négyzethálón.



Térelemek, síkidomok szerkesztése, transzformálása.



Kerület mérése körzővel, majd számítással.



Terület mérése szabványegységekkel, majd számítással.



Testek hálózatának rajzolása négyzethálós papíron, majd szerkesztéssel.



Testek vetületének rajzolása.

Fejlesztési feladatok


A finommotorika, a térlátás, a szem-kéz koordináció fejlesztését igénylő gyakorlatok, a szerkesztéssel
kapcsolatos térelemek helyzetének érzékelése, fogalmi ismeretének alapozása.



A szerkesztéshez szükséges eszközök készségszintű használata.



Leképezés analógiák segítségével, majd az alkotás, a problémamegoldás szintjén.



Fegyelmezett munkavégzés, figyelemkoncentráció, pontos végrehajtás a gyakorlás folyamán.



Az ismeretek alkalmazása, algoritmusok pontos betartása, önszabályozás, önirányítás.

Összefüggések, függvények, sorozatok


Összefüggések felismerése, kifejezése rajzzal, jelekkel, személyek, tárgyak, helyzetek, geometriai
kapcsolatok, a halmazok számossága között.



Relációk megfogalmazása, párosítás.



Ciklikus sorok, növekvő-csökkenő számsorok folytatása.



Jelölések használata, elemek egymáshoz rendelése.



Szabályjátékok logikai készlettel, számokkal, alkalmazása számolási műveletekkel.



Állandó különbségű sorok folytatása egy-két, majd változó különbséggel.



Egy- és két-bemenetelű táblázatok kiegészítése a felismert szabály szerint.



Hiányos sorozatok kiegészítése.



Szabályok leolvasása nyíldiagramról.



Relációk a racionális számok körében.



Hányados sorozatok megadott szabály szerint, majd a szabályok felismerésével, a sorozat folytatása.



Kapcsolatok megfogalmazása szöveggel, nyitott mondattal, táblázattal, grafikonnal.



Adat kiegészítés, adat párok, egyenes arányosság ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben.



Függvények jellemzése grafikonok segítségével.



Fejlesztési feladatok



A tulajdonságok kiemelése, a tulajdonságok összehasonlítása, a különbségek felismerése.



Megadott szempont szerint összefüggések keresése a látszólag különböző dolgok között.



A gondolati cél, szándék megismerése, feltárása, következtetés az ok-okozati összefüggésekre,
cselekvéssorok folytatása.



Az azonos típusú feladatok végzése, a gondolatmenet ismétlése, az általános törvényszerűségek
levonása.



Szabályok megfogalmazása, feladatmegoldás egy-, majd többféle módon.



Összefüggés feltárása, megoldási alternatívák felismerése.



Több elem bevonásával történő összefüggés-keresés, az ismeretek rendszerezése, a függvényszerű
gondolkodás kialakítása.

Valószínűség, kombinatorika, statisztika


Események megfigyelése, adatok gyűjtése rendszerezése a közvetlen környezetből.



A biztos, a lehet és a lehetetlen megkülönböztetése, értelmezése.
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Statisztikai adatok értelmezése oszlopos diagramról való leolvasással, a koordinátarendszer értelmezése
helymeghatározással.



Események gyakoriságának megfigyelése, összehasonlítása, következtetések levonása a valószínűség
megállapítására.



Gyakorlati feladatok, átlagszámítás.

Fejlesztési feladatok


A tapasztalatok gyűjtése alapján kérdések megfogalmazása.



Az ítélőképesség fejlesztése.



Több valóságelemet tartalmazó statisztikai adatok gyűjtése, következtetések.



A biztos, lehet és a lehetetlen megtapasztalása, szabályjátékok.



Hagyományos és új logikai játékok, a kombinatorikus gondolkodás fejlesztése.



A statisztikai adatok gyűjtése, értékelése, a valóság objektíve megismerése.

6.3. A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai


A tanulás eszközeinek célszerű használata.



Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése.



Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások szintjén.



Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, megbeszélése,
megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése.



Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek összehasonlítása, becslése.



A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése.



A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, szokások
kialakítása.



A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének támogatása,
értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése.



Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt és a tényleges
megoldás összevetése.

6.4. Ember és társadalom. Történelem és társadalmi ismeretek
A műveltségi terület/tantárgy középpontjában az ember világa áll. A múlt kiemelkedő történelmi eseményeinek,
történelmi személyiségeinek megismerése hozzájárul a nemzeti és az európai identitástudat kialakulásához,
elmélyítéséhez. A társadalmi ismeretek tartalmai sokoldalúan tárják a tanulók elé a szűkebb és tágabb
közösségben való élés lehetőségeit. A tanulókat hozzásegíti ahhoz, hogy tájékozódni tudjanak a körülöttük lévő
társadalmi, gazdasági, politikai jelenségek között.
Lehetőséget kapnak a legalapvetőbb társadalmi tevékenységek, a legfontosabb állampolgári ismeretek
elsajátítására.

7. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
A tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztása csak az iskolavezetés véleményének
kikérésével lehetséges. Az iskolavezetés figyelembe veszi a tanár módszertani szabadságát és a tanulók jogát
a tárgyilagos és többoldalú ismeretszerzéshez. Alapelvnek tekintjük, hogy a tankönyv tartalma a lehető
legnagyobb mértékben egyezzen meg a tanterv tartalmával. Csak olyan tankönyvet, tanulmányi segédletet,
taneszközt alkalmazunk, amely biztosítja az ismeretek objektív, tárgyilagos átadását, és nem akadályozza a
többoldalú ismertszerzést.
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A tankönyv, tanulmányi segédlet, a tanuló számára kötelező taneszközök kiválasztásnál, ha a választás nem
veszélyezteti a követelmények teljesítését, a tanuló számára olcsóbb megoldást alkalmazzuk. Nyelvoktatás
esetében előnyben részesítjük azokat a tankönyvrendszereket, ahol rendelkezésre áll (beszerezhető) az
egységes nyelvkönyv-, munkafüzet-, hang-, és képanyagrendszer.
.A kötelezően előírt taneszközökről, tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, ruházati és más felszerelésekről
a szülőket minden tanév előtt a (a tankönyvrendelés időszakában, illetve a megelőző tanév utolsó szülői
értekezletén) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége.
Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések
beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul.
Az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat a ruházati és más felszerelések megvételével
kapcsolatosan – a szülőkre háruló kiadások tekintetében – korlátozásokat állapíthat meg. A korlátozás nem
járhat azzal a következménnyel, hogy kizárja a ruházati és más felszerelés megvételét.
Az iskola arra törekszik, hogy a központi tankönyvtámogatás – jogszabályban előírt – meghatározott részét felhasználva
egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan
hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.
A szülőket tájékoztatjuk az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről;
valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.
7.1 Legfontosabb elveink a tankönyvek és taneszközök kiválasztására
Tankönyv esetén:


az iskolások számára használható, korszerű ismereteket tartalmazzon



legyen áttekinthető, szemléletes



legyen használható önálló tanulásra



az új fogalmak legyenek benne látványosan kiemelve



ábrái, képanyagai kifejezők legyenek



igazodjon a helyi tantervhez

Taneszközök esetén:


minél látványosabb legyen



felhasználása lehetőséget adjon különböző módszertani megoldásokra, pl. diaképek, videofilmek,
mikroszkópok, szakkönyvek, modellek, faliképek

7.2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának sajátos elvei:


Nincs konkrét tankönyvcsalád meghatározás, hisz a tankönyvpiac kínálatának állandó változása miatt
ez nem lenne célszerű



A helyi tantervben megfogalmazott célok elérését szolgáló eszközök kiválasztását a nevelők, szakmai
munkaközösségek javaslatára a tantestület határozza meg.



A művészeti szakképzéshez szükséges, kötelezően előírt taneszközökről, mely a tanuló személyes
higiéniai szükségleteihez saját beszerzésűek, a szülők tájékoztatást kapnak minden év májusában



A tankönyveket az iskola rendeli meg a kötelező eszközök beszerzéséről a szülőnek kell
gondoskodnia a tanév megkezdéséig


8. A T A N K Ö N Y V I N G Y E N E S I G É N Y B E V É TE L É NE K B I Z T O SÍ TÁ SA
Az iskola minden év november 15-éig felméri, hogy hány tanulónak kell biztosítani a tankönyvellátást az iskolai
könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzéssel, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. E
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felmérés során tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében kik jogosultak
tankönyv támogatási kedvezményre, és mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába
belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napján végezzük el. A kedvezmény iránti igényt
meghatározott igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a
kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot.


a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;



tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás,



sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;



rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő
nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes
tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. Az iskola június 10-éig
közzé teszi azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai
könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.
9. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI
9.1. A továbbhaladás feltételei:
Ez a tantervi elem tantárgyanként magában foglalja:


azokat a tanulói tevékenységeket, amelyek ismerete, gyakorlata lényegében fontos feltétele a tanuló
megbízható tudásának, annak, hogy a képzési rendszerben eredményesen tovább haladhasson.



az eredményes továbbhaladás feltételeként megfogalmaznak ismeretbeli, tudásbeli összetevőket, amelyek
így alapul szolgálnak a következő évfolyamok tartalmainak elsajátításához.



az egységes iskola keretében biztosítjuk tanulóink számára a nyolcadik évfolyam elvégzést követően
többcélú közoktatási célrendszerünknek megfelelő választási lehetőségekkel a 9. évfolyamon való
továbbhaladást.



a 9. évfolyamra történő továbbhaladás feltétele, hogy a szülő az iskola pályaválasztási tanácsadásain
megismert követelményrendszerünkhöz illeszkedő ajánlásainkat elfogadva, felvételi lapon jelezze
gyermeke továbbtanulási szándákát.

Az alsó tagozat esetében két ponton eltérő sajátosságot is mutat. Mivel az 1-2. évfolyam a fejlesztés
szempontjából egy pedagógiai egységnek tekinthető, ez a kerettanterv - az első év végére nem - csak a
második évfolyamtól kezdődően fogalmaz meg teljesítmény-kritériumokat a tanulók értékeléséhez. A
kerettantervnek a továbbhaladási/fejlesztési kritériumokat tartalmazó egysége meghatározza az iskola helyi
tantervében megjelenítendő értékelési eljárásokat. Az e kerettantervben szereplő valamennyi tantárgy tanterve
meghatározza a szempontokat a tanulók teljesítményének értékeléséhez.
9.2 A magasabb évfolyamba lépés egyéb feltételei


30 óránál nem több igazolatlan hiányzás.



A tanuló legfeljebb 250 tanítási óráról hiányozhat. (Ha a tanórai hiányzásainak összege meghaladja
a 250 órát, illetve egy tantárgyból az órák 30%-át, akkor a tanév végén nem osztályozható, kivéve,
ha a nevelőtestület lehetőséget ad arra, hogy minden tárgyból, illetve a kérdéses tárgyból
osztályozó vizsgán teljesítse az éves követelményeket.)



A tanuló az adott évfolyamon valamennyi osztályozott tárgyból legalább elégséges osztályzatot
kap.
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A tanév végén a legalább elégséges osztályzat elérésének feltételei bármelyik osztályozott tantárgy esetén:
A tanév közben kapott érdemjegyek átlaga 1,5-nél több legyen. (A témazáró dolgozatok jegyei az



átlag számításakor két jegynek számítanak.)
 A tanuló a szaktárgy óráinak legalább a 70 %-án jelen legyen.
Ha az adott szaktárgy óráinak több mint 30 %-áról hiányzott, akkor az adott tantárgyból nem osztályozható,
kivéve, ha legkésőbb az év végi osztályozó konferencia előtti tanítási napon osztályozó vizsgán eleget tesz a
szaktárgy éves követelményeinek. A tájékoztató jellegű félévi, osztályzattal történő minősítésnek is hasonlóak
a feltételei.
A tanév végén legfeljebb két tárgyból elégtelen osztályzatot kapott tanuló augusztus végén



javítóvizsgázhat.
A tanuló az iskola igazgatójától bármelyik tantárgyból felmentést kaphat a tanórára járás alól, miután



osztályozó vizsgán eleget tett a tantárgy éves követelményeinek.
A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított



tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti.
Az első évfolyamra felvett tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői és



rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti
az értékelés és minősítés alól, vagy részére az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni
továbbhaladást engedélyez.
Egyéni továbbhaladás esetén - szakértői vélemény alapján - az engedélyben meg kell határozni, melyik



tárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utolérnie a többieket. Az egyéni
továbbhaladás legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat.
Amennyiben a 2.-8. osztályos tanuló a tanév végén nem teljesítette a követelményeket és három



tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az évet meg kell ismételnie.
Ha a 2.-8. évfolyamos tanuló a tanév végén 1-2 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott javítóvizsgát



tehet, Sikeres javítóvizsga esetén a tanuló magasabb évfolyamra léphet.
Osztályozó vizsgára bocsátható a tantestület határozata alapján az a tanuló, aki önhibáján kívül több



mint 250 órát mulasztott.
Az igazgató a tanulót kérelmére - részben vagy egészben - felmentheti az iskolai kötelező tanórai



foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá
sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak
tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi.
Az, akit az igazgató felment a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által



meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon, ad számot tudásáról.


A magántanuló az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól felmentést kap



A tanköteles magántanuló minden esetben köteles osztályozó vizsgát tenni.



A magasabb évfolyamra lépés rendjére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak az
irányadók.

10. A TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
10.1. A tanulói jogviszony megszűnése az iskolai tanulmányok befejezése előtt:


nem tanköteles tanuló esetén fegyelmi vétség miatt,



nem tanköteles tanuló esetén 30 óránál több igazolatlan hiányzás miatt,



önkéntes iskolaváltoztatás miatt.

Az eljárási szabályokat, jogkövetkezményeket, az iskola kötelezettségeit az iskolai SZMSZ tartalmazza.
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10.2. A tanulói jogviszony megszűnése a tanulmányok befejezésekor
A tanulói jogviszony megszűnésének időpontját a közoktatási törvény szabályozza

11.

AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A
TANULÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A félévi és az év végi osztályzatot 5. évfolyamtól az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az osztályzatról a
tanulót és a kiskorú szülőjét értesíteni kell. Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló
teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. A tanulók
értékelésének alapja a tantárgyi ismeretanyag és követelményrendszer elsajátításnak mértéke. Az osztályzattal
minősített tantárgyakból – kivéve a szakmai szaktárgyakat - minden hónapban legalább egy érdemjegyet
kapniuk kell a tanulóknak, melynek tükröznie kell a pillanatnyi tudást és az addigi követelmény elsajátításának
szintjét. Az érdemjegyek meghatározása mellett a tanulót szóban tájékoztatni kell a felmerülő hiányosságokról,
fejlesztésre váró készségeiről. Érdemjegyet csak az ismeretanyag számonkérésének alapján lehet adni,
melynek idejét és értékelési szempontjait a tanulókkal ismertetni kell. Érdemjegyek kizárólag írásbeli vagy
szóbeli számonkérés során születhetnek, fegyelmezőeszközként való alkalmazása tilos. Az írásbeli
számonkérések eredményét legkésőbb egy héten belül ismertetni kell a tanulókkal. Az érdemjegyek
ellenőrzőbe történő bekerüléséért a tanuló, annak ellenőrzéséért a tanár a felelős. Hétvégére és szünidőkre
kötelezően elvégzendő feladatok kiadása nem engedélyezett
11.1. Az ellenőrzés és értékelés alapelvei


Legyen az értékelés motiváló, ösztönző hatású.



Az ellenőrzés és értékelés visszajelzési rendszer, információkat szolgáltat, így megerősítő szerepét igen
fontosnak tartjuk.



Legyen tárgyszerű, mutasson rá a hiányosságokra, adja meg a továbblépést segítő tanácsot.



Rendszeresen és folyamatosan történjen.



A követelmények és elvárások pontos ismeretében, elfogadott szempontok alapján történjen.



Értékelésünk mindig személyre szóló legyen.



Fontosnak tartjuk, hogy megfelelő légkörben történjen.

11.2. A tanulókra vonatkozó értékelés szempontjai


tanórai munka



a tanulók teljesítménye és előrehaladása



munkafegyelem



versenyeredmények



az iskolai élet feladataiból való részvállalás mértéke



konstruktív hozzáállás az iskolai feladatokhoz



kapcsolatkialakítás képessége (tanárokkal, diáktársakkal, szülőkkel, a technikai dolgozókkal)



a felelősség vállalása, viselése



az iskolai rendszabályok tiszteletben tartása



általános emberi értékek tiszteletben tartása

11.3. A tanulókra vonatkozó értékelés formái és alkalmai
Szóbeli értékelés
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tanórán feleletek, dolgozatok értékelésekor



szülői értekezleteken, délutáni meghirdetett vagy egyéni - előzetes bejelentés alapján létrejött
- szülői fogadóórán



félévente kétszer, a naplók, ellenőrzők egyeztetése során



a félévi és év végi osztályzatok, érdemjegyek megállapításakor



értékelés a tantestület előtt



az egész diákközösség előtt



közös együttlétek (kirándulás, kulturális program stb.) értékelése során



felkérésre vagy önként végzett feladatok minősítése esetén



helyzetfeltáró beszélgetéseken a diákokkal



a vizsgákon az érdemjegyek mellett lehetőleg szóbeli értékelést is adunk

Írásbeli, szöveges értékelés


dolgozatokhoz fűzött útmutatás, vélemény



kiemelkedő teljesítményű, illetve problémás tanulóknál - szükség esetén - levélben vagy az
ellenőrző könyvön keresztül jelzés a szülőnek



külső felkérésre készített vélemények, minősítés



visszajelzések az általános iskoláknak - igény szerint

11.4. Az írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátjai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött
szerepe, súlya:
Ismeretek számonkérése:

Ismeretek alkalmazásának

Kompetenciák mérése:

számonkérése:


szódolgozat,



fordítás,



helyesírás,



fogalmak, szabályok,



műelemzés,



fogalmazás,



kronológiai, tipográfiai



részösszefoglalás,



fordítás,

ismeretek,



teszt,



szövegfeldolgozás,



röpdolgozat,



témazáró dolgozat,



műelemzés,



kisbeszámoló,



társadalmi, történelmi



esszé,

összefüggések,



teszt,



problémamegoldás,



készségfelmérések,



felmérések,

Rendje
Az írásbeli és szóbeli számonkérés arányát optimálisan, a tantárgy és a gyermek természetéből adódóan kell
meghatározni úgy, hogy az tükrözze a tanuló szóbeli és írásbeli tudásának szintjét. Ennek megtervezése a
tanítók valamint a tantárgyat tanító tanárok feladata
Korlátai
A különböző tantárgyak témazáró dolgozatban történő számonkérésének egy napra jutó maximális mértéke
nem haladhatja meg a kettőt
Szerepe, súlya
A tanulók tudásának reáli megítélésében nagyobb súllyal a tanulási kompetenciák és a problémamegoldó
gondolkodás szintjét bizonyító írásbeli dolgozatok szerepelnek. Az érdemjegy megállapításakor tehát
súlyozottan kell figyelembe venni a tanulók tudását és képességeit mutató írásbeli beszámolókat.
11.5. Az érdemjegyek és osztályzatok
11.5.1. A tanuló tudásának értékelése és minősítése osztályzatokkal
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jeles (5),

jó (4),

közepes (3),

elégséges (2),

elégtelen (1);

Szöveges minősítés:


Kiválóan teljesített (5, jeles)



Jól teljesített (4, jó)



Megfelelően teljesített (3, közepes,)



Felzárkóztatásra szorul (2, elégséges)


A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli
dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre
történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:
Teljesítmény



Érdemjegy

0-29 %:

elégtelen (1)

30-49%:

elégséges (2)

50-69 %:

közepes (3)

70-89 %:

jó (4)

90-100 %:

jeles (5)

A belépő 9. évfolyamon a heti 1-2 óraszámú tantárgyak esetében az első hónapban, a heti 3-4 óraszámú
tantárgyak esetében az első két hétben szerzett érdemjegyeket csak a tanuló kérésére írjuk be a naplóba.
A feleleteket minden esetben szóban értékeljük és a teljesítményeket érdemjegyre váltjuk át. Ezzel
alapozzuk meg az önkontroll, önértékelés képességének kialakítását, s hogy tanulóinkban reális elvárási
szintek jöjjenek létre.



Magas tanulói önértékelési szint eléréséhez a továbbiakban is szükséges az értékelési alapelveknek
megfelelő tanári irányítás.



Nemcsak változatos értékelési módszerekre törekszünk, hanem a tanulók megfelelő számú értékelésére
is. Egy tárgyból egy félév során minimum eggyel több érdemjegy szükséges, mint ahány óra van hetente
belőle, de heti egy órás tantárgy esetén is legalább 3 jegy.



A szaktanár az általa adott osztályzatot 1 héten belül beírja a naplóba. A tanulók érdemjegyeiket az
ellenőrzőbe folyamatosan írják. Az osztályfőnök félévente kétszer egyezteti a napló és az ellenőrző jegyeit.



A szaktanár az általa adott osztályzatot az adott tanórán köteles közölni a tanulóval.



A témazáró dolgozatokat a naplókban egységesen jelöljük, hogy az a szülők és az osztályfőnök számára
is útbaigazító lehessen.



A dolgozatok eredményét, esetleges eredménytelenségét személyre szólóan és az osztály teljesítményét
is mérlegelve ismertetjük. Az egyéni és típushibákról is szólunk.

11.5.2. Osztályzattól eltérő értékelések
A negyedik évfolyam végétől a tizenkettedik évfolyam végéig a tanulók értékelésénél, az ének, rajz, technika,
valamint testnevelés tantárgyakból az alábbi értékeléseket alkalmazzuk osztályzatok helyett:


Kiváló - bejegyzése: Kiváló- (5, jeles)



Jól teljesített – bejegyzése: Jól teljesített - (4, jó)



Megfelelően teljesített - bejegyzése: Megfelelő - (3)

11.5.3. M o d u l o k é r t é k e l é s e , m i n ő s í t é s e
A mozgókép és média ismeret modul önálló tantárgyként kerül tanításra a szakközépiskola és gimnázium 912. évfolyamain, két tanéven keresztül heti egy, majd két tanéven keresztül heti két órában, mivel a választható
érettségi tárgyaink között szerepel. Az értékelése a 9.5.1. pontban foglaltak szerint történik
Emberismeret – etika modul 11. -12. évfolyamokon önálló tárgyként oktatjuk
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Társadalom ismeret modul 9-10. évfolyamon önálló tárgyként oktatjuk, értékelésük az alábbiak szerit
történik
Dráma – tánc modul 5-8. évfolyamon önálló tárgyként oktatjuk a szakmai alapozó részeként, értékelése:


Kiváló (5, jeles)



Jól teljesített (4, jó)



Megfelelően teljesített (3)

Az alábbi modulokat a tantárgyakba integrálva tanítjuk, külön érdemjeggyel nem értékeljük, azonban az egyéni
személyiségtérkép szaktárgyi szöveges értékelésnek része, pedagógusaink szöveges értékeléssel tájékoztatják
a tanulót és szülőt a modul kompetenciák elsajátításának szintjéről. Ennek megfelelten, ha a tanuló hiányzásai
nem haladják meg a 9.2. pontban foglaltakat, úgy a tantárgyi modul beszámítható az iskolai évfolyam sikeres
befejezésébe. A 30%-ot meghaladó hiányzás esetén az iskola – A tanuló a …… tantárgyi modul órákon nem
volt jelen, a magasabb évfolyamra lépéshez, beszámolásra kötelezett – záradékkal ellátott értesítőben
tájékoztatja a szülőt a beszámolási kötelezettségről és annak időpontjáról.


Hon-és népismeret 5.-6. osztályban – történelem tárgyhoz integrálva



Ember és társadalomismeret etika 7. évfolyamon – magyar irodalom tárgyhoz integrálva



Állampolgári ismeretek 8. évfolyamon 8. évfolyamon – történelem tárgyhoz integrálva



Egészségtan 6. – 9. évfolyamon - természetismeret és biológia tantárgyakhoz integrálva



Dráma – tánc modul 9-12. évfolyamig szakmai tárgyba inegrálv

11.5.4. Szakmai tárgyak osztályozása
Elméleti tárgyak esetén az írásbeli és szóbeli jegyek ugyanolyan súllyal szerepelnek az érdemjegy
megállapításánál. Gyakorlati tárgyak esetén:


A szakmai tárgyak érdemjegye: a tanuló féléves munkája és a félévenkénti vizsga, technikai beszámoló
összegzett eredménye. Az év végi eredménybe, a tananyagrendszertől függően nem feltétlenül számít az
I. félév eredménye, a félév munkája folyamán, a teljesített technikai beszámoló súlyosabban szerepel, és
átlag nem számítható az éves értékeléskor



Félévkor és év végén az érdemjegyek megbeszélésekor a szaktanár áttekinti a féléves vagy éves időszak
tanulói teljesítményét, ez alapján készíti el szöveges értékelését.



Osztályozó konferenciát minden félévben minden osztálynak tartunk.

11.6. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése
Az iskola pedagógusai a Nevelési Programfejezet 5. pontjában kifejtettek szerint szöveges értékelés
formájában tájékoztatást adnak a szülőknek a gyermekük megismerési, érzelmi-akarati folyamatainak
sajátosságairól, tevékenységének jellemzőiről, tanulmányi munkában történő részvételéről, szabadidős
tevékenységben való aktivitásáról, közösségi életben, társasági kapcsolatokban jellemző tulajdonságairól. A
tanulók magatartását, szorgalmát érdemjeggyel nem értékeljük. A Nevelési Program fejezetben részletesen
kifejtett 5.3.4. pontjában bemutatott Személyiségtérkép minta szerint értékeljük tanulóinkat.
A félévenkénti szöveges értékelés elvei:


személyre szabott legyen



folyamatosságot és tárgyszerűséget tükrözzön



a hiányosság feltárása is az ösztönzést, fejlesztést szolgálja



széleskörű információkon és folyamatos megfigyelésen alapuljon

11.7. A vizsgák típusai

160



alkalmassági vizsga – felvételi eljárásnál



különbözeti vizsga



félévi és év végi vizsga – technikai beszámoló a szakképzésben



osztályozó-, illetve javítóvizsga



záróvizsga – belső szintvizsga



közép- és emelt szintű érettségi vizsga



szakmai vizsga (szakmai program része)

11.7.1. Alkalmassági vizsga
A z vizsga fő része a szakmai gyakorlati hoz szükséges kompetenciák alkalmazásának való megfelelés.
Továbbá része a felvételnek a közismereti teszt is, amelynek elsődleges célja, hogy felmérje, a jelölt általános
képességeit, lehetővé teszik-e ezt a speciálisan megterhelő képzésben való részvételt, és majdan egy
közismereti érettségi vizsga letételének lehetőségét. Az alkalmassági vizsga anyagát országosan egységes
követelményszint határozza meg. A felvételről a szaktanárokból és az intézmény vezetőiből alakult
vizsgabizottság javaslatára az intézményvezető dönt.
11.7.2. Félévi és év végi vizsga - technikai beszámoló a szakképzésben
A tanulók szakmai elméleti és gyakorlati tárgyakból, minden félév végén a beszámolási munka eredményéről,
az elsajátított ismeretekről, technikai beszámolót, vizsgát tesznek, vizsganapon témazáró dolgozatot íratni
nem lehet. Vizsgahalasztás az igazgatóhoz címzett írásbeli kérvény alapján adható. A kérvényhez orvosi
igazolást kell csatolni. Vizsga alóli mentességet az a tanuló kaphat, aki orvos által igazolja, hogy huzamosabb
ideig akadályoztatva van. Ez esetben a tanuló az érdemjegyet a félévi munkája alapján kapja.
11.7.3. Osztályozó- illetve javítóvizsga
Az osztályozó vizsga az év végi osztályozó konferencia előtti tanítási napon, a fentebb ismertetett indokok
miatt nem osztályozható növendék számára kínál beszámolási lehetőséget. Tantervi tantárgyakból a tanév
végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló augusztus 31-ig javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga napját az
igazgató állapítja meg. A javítóvizsga idejéről és a javítóvizsgával kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit
értesíteni kell azzal, hogy ha a tanuló a javítóvizsgán nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felel meg,
tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani,
amelynek elnöke az igazgató, illetve megbízása vagy akadályoztatása esetén a gyakorlati-oktatásvezető, tagjai
a tárgyat tanító tanár és még egy azonos vagy rokon szakos tanár. A javítóvizsga eredményét a tárgyat tanító
tanár vezeti be a törzslapba és a bizonyítványba. A záradékot az igazgató írja alá, az eredményhirdetés a
bizonyítvány kiosztásával történik.
11.7.4. Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát a más iskolából jövő tanuló számára szervezünk szakmai tárgyból. A vizsga anyagát
kétharmad részben a magasabb osztály anyagából kell összeállítani, és az osztályzatot a magasabb osztály
anyaga alapján kell megállapítani. A különbözeti vizsgát a tanév végi vizsgákkal, beszámolókkal egyidejűleg,
vagy az igazgató által megállapított időben lehet tartani.
11.7.5. Záróvizsga – kis-érettségi vizsga a nyolcadik- és tizenegyedik évfolyamokon
11.7.5.1. A záróvizsga célja és feladatai


a tantervi követelmények elsajátításának ellenőrzése



az általános iskolai követelmények áttekintése, rendszerezése
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felkészülés a középfokú oktatási intézményekben történő továbbtanulásra

11.7.5.2. Kis-érettségi vizsga célja és feladata
Az érettségi vizsga szervezésének Helyi tantervben történő szabályozása nem lehetséges. A 100/1997. (VI.
13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról és a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet
az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló szabályzásokban foglaltaknak megfelelten folyik
diákjaink érettségi felkészítése. Pedagógia Programunkat meghatározó célkitűzés a diákjaink sikeres
érettségi vizsgája. A siker érdekében megszervezett kis-érettségi vizsga célja, a felkészülés folyamatának
kontrolja, illetve az „élethű” vizsgakörülmények megteremtésével, vizsgaszituációs felkészítő tréning
szervezése. A próba vizsga érdemjegyei a félévi, vagy év-végi bizonyítványokban dupla jegyként számítanak
a lezárt érdemjegybe.


a tantervi követelmények elsajátításának ellenőrzése



az érettségi vizsgakövetelmények áttekintése, rendszerezése



felkészülés a középfokú vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészeinek megterhelésére.

A tantestület a kis-érettségi vizsga eredményeinek kiértékelését követően, ha annak összesített eredménye
gyengébb az elvárhatónál dönthet új időpontú próbavizsga elrendeléséről.
11.7.5.3. Előrehozott érettségi vizsgák
A gimnáziumnak, szakgimnáziumnak a helyi tantervében kell meghatároznia a 11–12. évfolyamon az emelt
szintű érettségire történő felkészítéshez és az emelt szintű oktatáshoz alkalmazott fejlesztési feladatokat és
követelményeket a Nat, továbbá az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM
rendelet alapján.
A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló rendeletben
foglaltaknak megfelelten diákjaink felé szorgalmazzuk a választható érettségi tárgyak vonatkozásában az előre
hozott érettségi vizsgák letételét. Az előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezés önkéntes, azonban a tanuló
tanulmányi előrehaladásától függő szaktanári vélemény egyeztetésére, szükséges esetben s szülőkkel együtt
kerül sor.

11.7.5.2. A szóbeli és írásbeli vizsgák rendje


Záróvizsgázni a 8. osztályban tanulóknak magyar nyelv- és irodalom, valamint matematika
tantárgyakból kell



A vizsga írásbeli magyar nyelvtan és matematika tantárgyakból



A vizsga szóbeli magyar irodalomból



A vizsgatételeket a szakmai munkaközösségek dolgozzák ki, december 20.-ig és legkésőbb január
30.-ig ismertetni kell a tanulókkal



A vizsgatételek száma tantárgyanként nem haladhatja meg a húszat



Az írásbeli feladatok feladatsorát április 30.-ig el kell készíteni, és az intézményigazgatónál letétben
kell helyezni a vizsgák megkezdéséig



Az írásbeli dolgozatokat a szóbeli vizsgák megkezdéséig ki kell javítani, az értékelését el kell
végezni, ugyanakkor ismertetésére csak a szóbeli vizsgák után kerülhet sor



A szóbeli vizsga időpontját az intézményigazgató határozza meg



A záróvizsgák eredményét be kell számítani az év végi osztályzatba olyan súlyponttal, mintha
témazáró dolgozat lenne



A záróvizsga eredményét ismertetni kell a szülőkkel
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A záróvizsga tényének a bizonyítvány „jegyzet” rovatába bejegyzésként meg kell jelennie minősítés
nélkül

11.7.5.3. Felkészülés a záróvizsgára – kis-érettségi vizsgára:
A 8. osztályos tanulóknak a tanév során 10 órát kell biztosítani a záróvizsgával kapcsolatos konzultációkra.
11.7.5.4. A záróvizsga – kis-érettségi vizsga szervezési feladatai:


A vizsgabizottság elnöke: az intézményigazgató, tagintézmény-vezető helyettese, tagiskola vezető



A vizsgabizottság tagjai: az iskola pedagógusai, a szülők agy választott képviselője



Az írásbeli vizsga tantárgyanként maximum 120 perc lehet



A szóbeli vizsga felkészülési ideje minimum 15 perc a vizsgáztatás ideje pedig maximum 15 perc



A záróvizsgát júniusban kell lebonyolítani

11.7.6. Vizsgarendszerünk kialakításában szempontjaink a következők


a tantervi követelmények elérésének összegző mérése



a tanulók teljesítményének átfogó minősítése



segítség a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsga megválasztásához

11.8. Értékeléseink funkciója a tanítási folyamatban
Szintfelmérő (diagnosztikai) értékelés


A tanítási folyamat kezdetén alkalmazzuk:



az iskolába lépéskor – korábban már tanult tananyagból



a tanév kezdetén



új témakör elején



Célja a követendő tanítási módszer megválasztása, a feladat felmérése.

Fejlesztő (formatív) értékelés
A tanítási folyamat során végzett értékelés. Célja kettős: egyrészt visszajelzést ad a tanárnak munkájáról,
másrészt segíti a tanulót, figyelmeztetve őt arra, hogy mit tud már, és mit kell még megtanulnia, miben kell
fejlődnie. Az értékeléskor a szaktanárok a tanulók érdekében kihasználják az önértékelési, pályaorientálási
lehetőségeket.
Lezáró (szummatív) értékelés
Hosszabb tanítási-tanulási időszak végén történő értékelés. Formája elsősorban a nagydolgozat, témazáró
dolgozat, szóbeli beszámoló. Speciális formája a vizsga. Feladata, hogy eldöntse, megfelel-e a tanuló bizonyos
tudáskritériumoknak.
Az érdemjegyek és az osztályzat, osztályozás
A tanuló teljesítményének számszerű mérésére a Közoktatási Törvény által meghatározott ötfokú osztályozási
rendszert használjuk. Más jelet, rövidítést és egyebet osztályozott tantárgy esetében a naplóba, ellenőrző
könyvbe, bizonyítványba, törzslapra nem írunk.
Érdemjegyek
A tanuló minden a szaktárgyból való megnyilvánulása osztályozható. Röpdolgozatot, témazáró dolgozatot és
minden egyéb írásbeli vagy számítógép segítségével rögzített anyagot legfeljebb egy hét alatt kijavítjuk. A
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kijavított dolgozatot a tanuló számára tanulmányozásra odaadjuk. Gyakran célszerű a szülővel is megnézetni,
esetleg láttamoztatni. A tanuló szülője, gondviselője kérése esetén a tanuló dolgozatait tanulmányozásra
átadjuk. A dolgozatok értékelésekor lehetőség szerint pontozásos rendszert alkalmazunk. A feladatok
pontszámait és az egyes érdemjegyek ponthatárait a dolgozatíráskor a tanulókkal ismertetjük. Nem pontozott
dolgozatok esetén az érdemjegy mellett észrevételeinket írásban közöljük. A 20 percnél hosszabb dolgozat
íratását legalább egy héttel korábban a tanulóknak bejelentjük. Egy csoport egy nap legfeljebb egy egész órás
vagy hosszabb dolgozatot írhat. A csoport többségét érintő, estébe nyúló osztály- vagy iskolai rendezvény
másnapján írásbeli dolgozatot nem íratunk.
11.9. Érdemjegyek javítási lehetősége, pótlása
Minden érdemjegy javítható, illetve a megszerzett mellé egy másik szerezhető. Az elmaradt dolgozatok,
beszámolók és egyéb előírt tanulói produktumok pótolhatók. A javítás vagy pótlás minden esetben a tanuló és
tanára eseti megegyezésén alapul. Az iskola tanárai saját belátásuk alapján felajánlhatják az érdemjegy
javítását tanulóik számára. A lehetőség megadása (pótlás esetén is) nem feltétlenül a teljes csoport számára
történik.
11.10. A félévi és a tanév végi osztályzatok kialakítása
A tanuló az összes általa tanult tantárgyból félévkor és év végén osztályzatot kap. Ez egyrészt érvényes a
kötelezően tanult és a szabadon választott - és ezzel a választó tanuló számára kötelezővé lett - tantárgyakra.
A félévi osztályzatot az első félévben szerzett érdemjegyek, az év végit az egész évben szerzett érdemjegyek
alapján alakítjuk ki. A félévi osztályzat nem vehető figyelembe érdemjegyként. A javuló vagy romló tendencia
figyelembe vehető. Nem kaphat osztályzatot az a tanuló, aki az időszakra bejelentett nagydolgozatokból,
témazáró dolgozatokból felénél többet nem írt meg, és azt nem pótolta. Osztályzatát osztályozó vizsgán
szerezheti meg. Az időszak érdemjegyeit súlyuknak megfelelően érvényesítjük a félévi vagy év végi
osztályzatban. Az írásbeli beszámoltatások és a szóbeli feleletek arányára ügyelni kell.

12.

AZ ISKOLA ÁLTAL ALKALMAZOTT OTTHONI ÉS ISKOLAI FELKÉSZÜLÉS, BESZÁMOLTATÁS, ELLENŐRZÉS
FORMÁI ÉS KORLÁTAI

12.1. Megfigyelés
A tanuló tanórai egyéni munkájának alapvető ellenőrzési módszere. Megfigyelhetjük a tanuló munkavégzését,
kitartását, szorgalmát. Megítélhetjük motiváltságát. Megláthatjuk, hogy melyik tanulónak van szüksége több
magyarázatra, melyikük terhelhető további részletekkel. Információkat gyűjthetünk a tanulók önállóságáról.
12.2. Házi feladat, gyakorlás
Az első-negyedik évfolyamon a tanulók iskolatáskáikat nem viszik haza, mert az írásbeli valamint a szóbeli
felkészülést is az iskolában, az ismeretelsajátító órán ejtik meg. Az órarend speciális tagoltsága ad erre
lehetőséget. Az első három ismeretszerző óra után hosszabb szünet biztosít mozgásos kikapcsolódást,
valamint nyugodt tízórai étkezést. Az ötödik osztályban az ismeretszerző órák után két óra biztosított a
tanulónak, hogy tanári segítséget igénybe véve a tanulás tanulása folytán elsajátítsák az aznapi tananyag egy
bizonyos részét, és lényegkiemelés után önállóan készüljenek föl a következő tanítási napra. Ennek
megfelelően otthoni írásbeli házi feladat nem adható ki. A hetedik és nyolcadik évfolyam számára is adott a
lehetőség,

miszerint

a

felkészülést

teljes

egészében

lebonyolíthatják

az

iskolában,

ugyanakkor
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érdeklődésüknek valamint továbbtanulási szándékaiknak megfelelően további felkészítő foglalkozásokon
vegyenek részt. Az iskola 1-6. évfolyamain csak nagyon ritkán, pedagógiailag indokolt esetben adunk otthoni
feladatot, az is inkább olvasás, memoriter, ritkábban gyakorlás. A tanulók számára az egyre magasabb
évfolyamokon heti rendszerességgel adunk írásbeli, szóbeli és gyakorlati házi feladatot. A házi feladat célja,
hogy alkalmat adjunk az önálló tanulásra és feladatmegoldásra, az órán tanultak ismétlésére, rögzítésére,
begyakorlására. A házi feladat hasznossága a rendszeres ellenőrzésen múlik. A tanulói füzetek ellenőrzése
nem teljeskörű javítással valósul meg. A tanítási órán és néha összeszedve részleges betekintés alapján írásos
és szóbeli megjegyzéseket teszünk a tartalomra, áttekinthetőségre, rendezettségre, külalakra és a helyesírásra.
12.3. Csoportmunka megfigyelése
A csoportmunka megfigyelése közben is egyéni értékelést végzünk. A teljesítmény mellett értékelendő az
együttműködés és a kommunikációs készség.

12.4. Írásbeli felelet
Az írásbeli felelet - időtartam szerint - a10 perces röpdolgozattól, az általában egyórás témazáró dolgozaton
át, a többórás felmérő dolgozatig terjed. Az időtartammal együtt a feladatok mennyisége és minősége is
változatos. Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a tanuló mit nem tud, hanem azt kívánjuk elérni, hogy
alkalmazza a megszerzett tudást. Dolgozat feladatait lehetőség szerint írásos formában adjuk a tanulóknak. A
dolgozatírás kezdetén meghatározzuk az értékelési rendszert és az időtartamot. A dolgozat megíratása után
ismertetjük a helyes végeredményeket és a feladatok megoldásait is. A dolgozatot mindig a tanulóétól jól elütő
színű tintával javítjuk. A javítás tartalmazza a részpontszámokat, az összes pontszámot, a dolgozatra adott
érdemjegyet és a javító tanár kézjegyét. A javításkor használt jegyek egyértelműek, a dolgozatba írt
megjegyzések értékelő jellegűek, segítő szándékúak legyenek.
12.5. Szóbeli felelet
A felelet nem azonos a tankönyv szövegének szó szerinti elmondásával. Tanulóinktól megköveteljük, hogy
tantárgyi ismereteikről önálló szerkesztésű mondatokban, szakkifejezések használatával beszéljenek. A
gyakorlati feladatok, példák táblánál történő megoldása közben szóbeli magyarázatokat, indoklásokat adjanak.
Megköveteljük a jól hallható, tagolt beszédet. A kiejtésbeli, nyelvhelyességi, stilisztikai hibákat javítjuk. Nem
célszerű ezeket a hibákat minden esetben azonnal javítani, mert ez gátolhatja a tanulót gondolatai kifejtésében.
A hibák javítása segítő szándékú, a figyelmet felébresztő hatású. A feleletet elhangzása után azonnal szóban
értékeljük és osztályozzuk.
12.6. Referátum, beszámoló
Az előadói készség fejlesztése céljából a tanulóknak beszámolási témákat tűzünk ki. A beszámoló fontos
elemei az érthetőség, a világosság, a beszédritmus, a szakszavak használata, a nyelvi formák tudatos
használata. A beszámoló címzettje az osztály legyen. A beszámolót tartó diák lépjen az osztálytársak elé,
mintegy vállalva a nyilvános megszólalás terhét. A beszámolót elhangzása után azonnal szóban értékeljük és
osztályozzuk.
Szakmai beszámolónak tekintjük a félévenkénti minimum egy hangversenyen való szereplést.
13. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK
Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban és mérési módszer alkalmazásával
tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a munkarendje szerint, a felkészülő tanulók részvételével
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megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat az iskola
helyi tanév rendjében, a munkatervében meghatározott időpontban történik. A tanulók fizikai állapotának és
edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi.
A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, hajlékonyságát és
testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve három zónába kerülhetnek.
Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába.
A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként,
osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal
közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket.
A közoktatásban tanuló fiatalok fizikai teljesítményének mérésére kidolgozásra kerültek azok a gyakorlatok,
amelyek lehetőséget biztosítanak a gyakorlásra, a fizikai állóképesség növelésére. Évenkénti két alkalommal
kerül sor a mérésre a testnevelő tanár segítségével. Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz, a tanulók
általános fizikai teherbíró képességének minősítéséhez az aerob kapacitás és az általános testi erő mérésére
összeállított motorikus próbákban elért teljesítményt kell mérni és értékelni. Iskolánk a Hungarofit/NETFIT –
teszt szerint végzi a felmérést, évente két alkalommal, tanév elején és a tanév végén. Ennek eredményeit évente
egyszer, az adott tanítási év végén (május 31-ig) megküldjük az iskola-egészségügy számára. A törvény szerint
a mérési eredményeket feldolgozva a beküldő iskoláknak vissza kell kapniuk a beküldött tesztek eredményeit
a következő felmérés kezdetéig.

13.1. Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja


Az általános fizikai teherbíró képesség egységes mérése, értékelése, minősítése.



Képesség szerinti differenciált terhelés, felzárkóztató program biztosítása az egészséges létezéshez
szükséges fizikai fitness szint elérése, megtartása érdekében.



A rendszeres testedzés egészségmegtartó, egészségjavító szerepének tudatosítása.



A kondicionális képességek mért adatai ismeretében az iskolaorvosok és védőnők felvilágosítást
kapjanak a tanulók funkcionális állapotáról.

13.2. A testnevelő tanár által végzendő feladatok


Teljesítménymérés



A mért eredmények pontozása



A pontértékek alapján történő értékelés, minősítés



Kondicionális képességek hiányosságainak feltárása



Képesség szerinti differenciált terheléssel a hiányosságok megszüntetése



Rendszeres testedzési lehetőség biztosításával az egészség megtartását elősegítő „kell-szint” (a pontérték
táblázatokban megvastagított teljesítmény, mely közepes szintet jelent) elérése



A tanulók aktív közreműködésével:



a rendszeres testedzés hatásának elemzése,



az elért változás értékelése,



a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülés,



önértékelés, akarat fejlesztése.

13.3. Értékelési rendszer az általános fizikai teherbíró képesség minősítéséhez


A kardiorespiratórikus állóképesség: Cooper-teszt, 1609 m-es futás: maximum 77 pont
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Általános izomerő, erő-állóképesség



Az alsó végtag dinamikus erejének mérése: helyből távolugrás (cm): maximum 21 pont



A vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérése: fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás (db):
maximum: 14 pont



A hátizmok erő-állóképességének mérése: hason fekvésből törzsemelés és leengedés (db): maximum:
14 pont



A hasizmok erő-állóképességének mérése: hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés (db):
maximum: 14 pont

Minősítő kategóriák az elért pontok alapján:


- igen gyenge:



- gyenge:

21 – 40.5 pont

0 – 20.5 pont



- kifogásolható:

41 – 60.5 pont



- közepes:

61 – 80.5 pont



- jó:



- kiváló:

101 – 120.5 pont



- extra:

121 – 140

81 – 100.5 pont
pont

A minősítő kategóriák értelmezését az OFI által összeállított „Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez”
kiadvány tartalmazza.
13.4. Az adatok nyilvántartása
A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál minden tanuló
számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a
fejlesztés érdekében.
A Magyar Közlöny 2014. október 27-én tette közzé a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosítását, amely
nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi mérésének rendszerét, valamint szabályozza annak
tartalmi kereteit. Ennek köszönhetően most már minden érintett iskolában a NETFIT® rendszer segítségével
mérik fel a testnevelők a diákok fittségi állapotát az adott tanév meghatározott mérési időszakában.
A Magyar Diáksport Szövetség kiemelt projektjében minden iskola számára ingyenesen biztosította a
mérésekhez szükséges eszközcsomagot, kézikönyvet és oktatófilmet, továbbá lehetővé tette mintegy 8000
fő pedagógus számára a rendszer elsajátításához szükséges, 30 órás pedagógus-továbbképzés elvégzésének
lehetőségét.

14. A MINDENNAPI TESTEDZÉS FELADATAINAK VÉGREHAJTÁSÁT SZOLGÁLÓ PROGRAM
14.1. Rendelkező törvényi háttér
A 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény 27. § (11) bekezdés szerinti a Balázs Győző Református Líceum
megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra a
törvény a) pontjában foglaltak szerint a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben
meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, a b) pontjában foglalt iskolai
sportkörben való sportolással, és a c) pontja szerint 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.
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A mindennapos testnevelést az iskolai az első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől felmenő
rendszerben szerveztük meg. [Nkt. 97.§ (6)] A mindennapos testnevelés 2012/2013. tanévben történő első,
ötödik és kilencedik évfolyamokon történő zökkenőmentes megszervezése érdekében a pedagógiai program
helyi tantervének módosítása vált szükségessé.
14. 2. A mindennapos testnevelés helyi tantervi program nevelési céljainak meghatározása
Az egészség a WHO (Egészségügyi Világszervezet) 1948-as alkotmányában megfogalmazott meghatározás
szerint, nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota.
Jellemzői:


az egyén képes társadalmilag integrálódni (család, munkahely stb.)



fizikai terheléshez alkalmazkodni



megőrzi individualitását



összhangot teremt a biogenetikai, fizikai, lelki és társadalmi lehetőségei között

Nevelésünkben különös hangsúlyt kap, hogy az iskola alakítsa ki az igényt a tanulókban az egészséges
életmód iránt. Tudatosítanunk kell, hogy az egészség érték, annak megóvása minden ember elemi érdeke
és legfőbb feladata. A kulturált ember ismeri a veszélyeket, felkészül azok elhárítására. Egészségen testi
és lelki egészséget értünk, s mindkettőt egyformán fontosnak tartjuk.
Célunk tanulóink pozitív gondolkodásának fejlesztése, szemléletének alakítása annak érdekében, hogy
egészséges felnőttként feleljenek meg az élet kihívásainak.
A iskolánkban meghatározó feladat lesz a szellemi, fizikai és lelki terhelésösszhangjának megteremtése,
célunkká válik az egészséges diákélet-stílus kialakítása, a tanulók fittségnek javítása. A jelenleginél sokkal
nagyobb hangsúlyt kap a nevelés, a személyiségfejlesztés - kreativitás, kitartás, küzdő képesség, koncentráció,
áldozatvállalás, hűség, őszinteség, becsületesség, önismeret, bátorság. E célunk ráirányítja a figyelmet a
tanárra (kiemelten a tanítóra, testnevelő tanárra), a tantestületi közösségre, életmódunkra, hiszen személyes
példával lehet hitelesen értékeket közvetíteni. A testnevelésnek, az iskolai sportnak – minta fizikai, pszichikai
képességfejlesztés egyik meghatározó területének – a jelenleginél sokkal nagyobb szerepe lesz. Alapvető céllá
válik azon műveltségtartalmak, fizikai, pszichikai képességek hatékony fejlesztése, amelyek elősegítik a
felnőttkori önálló, eredményes rekreáció megvalósítását. E folyamat motorjaként a tanító, testnevelő tanár
példaképként és segítőtársként jelenik meg. A társadalom számára a fizikai aktivitás egyik, talán épp
legfontosabb területe az iskolai testnevelés. A testnevelés és a sport alkalmas a kapcsolatteremtő képesség
fejlesztésére, a szolidaritás, a tolerancia és a fair play szellemének megismertetésére. Az iskolai testnevelés és
sport aktívabb szerepvállalásra nevel, sajátos eszközein keresztül, önkifejezésre, önmegvalósításra ad
lehetőséget. A testnevelés és a sport hozzájárul az iskolai tehetséggondozás és hátránykompenzálás
problémakörének megoldásaihoz is, hiszen vannak, akik pszichomotoros területen „ugraszthatók” ki. Az
iskolai testnevelés és sport célja a hosszú távú és ennek megfelel ő en fenntartható pszichomotoros fejlődés
biztosítása a tanuló számára. A program összetevőinek összhangban kell lenniük a helyi és egyedi igényekkel
és a résztvevők motiváltságával. A fejlődés a fizikai terheléshez való sikeres alkalmazkodást és a tananyagba
épített mozgásanyag egyéni és csoportos formáinak elsajátítását jelenti. Cél az is, hogy a tanulók igényei
minőségileg változzanak, és motiváltságuk is növekedjen, azaz a sportmozgások végrehajtása során a teljes
személyiségük fejlődjön.
14.3. Mindennapos testnevelés helyi tanterve
A helyi tanterv készítése a testnevelés esetében sajátosan összetett feladat, mivel az iskolatípus és az
iskolaszint

általános

pedagógiai

céljainak

elsősorban

a pszichoszomatikus

fejlesztés

során

kell

megvalósulniuk. Ez a helyzet adaptációsfeladatok elvégzését igényli, s nem egy esetben a sporttudományok
társ- és háttértudományainak ismeretét, felhasználását is feltételezi. A helyi tanterv alapvetően meghatározza
a fizikai fejlődés, fejlesztés céltartalmait.
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14.3.1 Alapelvek
A helyi tantervben elkészítendő az iskolatípusra és iskolaszintre, az életkorra jellemző
képességek fejleszthetőségének optimális ütemterve, amely alapján a tananyag kiválasztható, a terhelés
nagysága megtervezhető és a mozgásanyagok összeállíthatók. Az egyes tanulói közösségek alapvető
mozgásigényének kielégítése mellett a fizikai fejlődés lehetőségeinek minél jobb kihasználásával kerüljön sor
a kiváltott alkalmazkodások sorozatára. Az alkalmazkodás folyamatát több szempontrendszer együttes
figyelembevételével szükséges megtervezni. A tanuló együttműködése érdekében fontos a folyamat
megismertetése, motivációk kialakítása, a pedagógiai programnak megfelelő és konszenzusos módon történő
értékelése, melyben az önmagához mért fejlődés mértéke az irányadó. A mozgásanyag kiválasztására,
összeállítására csak az anyagi, tárgyi és személyi lehetőségek felmérését követően kerülhet sor. Kiemelten
fontos az iskola nevelési programjának, elképzeléseinek beépítése a testnevelés sajátos folyamatrendszerébe.
14.3.2. A képességek fejlesztése
Cselekvő képesség–motorikus adaptációképesség, mozgásos kreativitás. A tanult mozgásképességek
alkalmazása. Jártasság a sportképességekben, sportágak mozgásanyagának alkalmazásában. Rekreációs
képesség alkalmazása egyéni indíttatásból. Esztétikus mozgás, kifejező képesség. Valamennyi képességösszetevő átlagon felüli minősége, versenysport művelése. Egy-egy választott sportág mozgásanyagának emelt
szintű elsajátításához a folyamatközben több sportág mozgáskészletének felhasználása.
14.3.3. Feladatrendszer
14.3.3.1. Egészségügyi feladatok
A testi fejlődés elősegítése az életkornak megfelelő terheléssel. A keringési és légzési rendszer fejlődése. A
támasztórendszer aktív és passzív összetevőinek fejlesztése. A higiéniai szokások kialakítása és erősítése. Az
ortopédiai elváltozások megelőzése vagy egyensúlyozása. Megfelelő műveltség elsajátítása a szív és
érrendszeri megbetegedések megelőzéséhez. A káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése.
14.3.3.2. Mozgásműveltségi feladatok
A koordinációs képességek összetevőinek folyamatos fejlesztése. A kondicionálió képességek fejlesztése:
gyorsaság, állóképesség, erő, hajlékonyság, lazaság. A természettel, a környezettel, az akadályokkal és
sportszerekkel

való

találkozás,használatukból,

felhasználásukból

és

tapasztalásukból

fakadó

felismerések megértése és elsajátítása. Egyéni és társasjátékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges
ismeretek és képességek elsajátítása. A mozgáskommunikáció sokoldalú fejlesztése. Az életre és testi épségre
veszélyes helyzetek elkerülése vagy a helyzetekből valókimenekülés (mások kimentése) képességének
kialakítása. A testnevelésórákon tanultak és az ott elvégzett gyakorlás eredményeként a tanulók váljanak
edzetté, cselekvőképessé. A gyakorlás során alakuljon ki a tanulókban az egymás segítésének, megóvásának és
a társakkal szemben tanúsítandó türelemnek a készsége. A testnevelésórák követelményei alakítják
önfegyelmüket, erősítik akaratukat. A jól végzett munka, a valós teljesítmény és a felszabadult játék fölött
érzetörömből fakadjon vidámságuk, tartós jó kedélyük. A testnevelésórákon tanult játék és sporttudásuk,
megszerzett ügyességük adjon számukra egészséges önbizalmat, kiegyensúlyozottságot.
14.3.4. A mindennapos testnevelés órateve
A mindennapos testnevelés órák megszervezésének kötelezettségéről a módosítással nem érintett Nkt. 27. §
(11) bekezdése rendelkezik, melynek értelmében az iskola megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt
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testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó
rendelkezéseiben (helyi tantervben szereplő) meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi
oktatással (pl. erdei iskola, tanulmányi kirándulás, projekt, tantárgyközi foglalkozások, tantárgyakban vagy
modulokban szereplő tananyagtartalmak), iskolai sportkörben való sportolással (tömegsport, sportszakkörök
stb.), 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 (okirati igazolással) a sportszervezet keretei között
szervezett edzéssel váltható ki.
Az iskolában működő iskolai sportkör feladatait úgy látja el, hogy ezen foglakozások vonatkozásában tagsági
díjat nem szed, ugyanis kötelező köznevelési feladatellátásról van szó ez esetben.
Az iskola minden évfolyamán alkalmazott helyi tantervbe heti öt testnevelés órát kell beépíteni, a 3+2-es
bontási lehetőség figyelembe vételével.
A többlet testnevelési órákkal a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 52. § (3)
bekezdésében meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető.
14.3.4.1. Tantárgyi többlet testnevelési órák óraterve
tanév

évfolyam

úszás TESTNEVELÉS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

F

F

F

F

F

F

F

F

1

1

1

1

2

2

2

2

F

F

F

F

testnevelés óra

-

-

-

-

-

-

-

-

angol nyelvi tesnevellés

1

1

1

1

1

1

1

1

lovas testnevelés óra

2

2

2

2

2

2

2

2

KORCSOLYA OKTATÁS

2

2

2

2

F

F

F

F

14.3.4.2. A kötelező, vagy kötelezően választható öt testnevelés óra óraterve

testnevelés órák

évfolyam

tanítási óra formája

tantárgyi testnevelés óra

kötelező

műveltségterületi oktatás

kötelezően választható

iskolai sportkör

kötelezően választható

versenysport

kötelezően választható

mindösszesen:

1.

5.

9.

3

3

3

2

2

2

5

5

5

14.3.4.3. Az iskolai sportkör és műveltségterületi választási lehetőségei
Fakultatív tesnevelés

műveltségterületi oktatás

úszás

néptánc

kosárlabda

balett-emelés

korcsolya

társastánc

asztalitenisz

természetjárás

judo

sakk-logika
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A heti legfeljebb két fakultatív – választható testnevelésórát az iskolai sportkörben vagy az iskolában működő
diáksport-egyesületben történő sportolást és a műveltségterületi oktatást az iskola egyéni mindennapos
testmozgás nyilvántartó naplóban vezeti tanulónként.
14.4. A könnyített és gyógytestnevelés szervezése
A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének, a tanulók könnyített vagy gyógytestnevelési órára történő
beosztásának rendjének kialakítása:
A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített
testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára osztja be. A könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órát –
lehetőség szerint – a többi tanulóval együtt, azonos csoportban kell szervezni. Az orvosi szűrővizsgálatot május
15-éig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskola nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a
felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét.
A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésórán vagy az iskola
által megszervezett külön foglalkozás keretében biztosítjuk, úgy hogy a mindennapos testnevelés ezekben az
esetekben is megvalósuljon.
A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatellátás keretében szervezzük meg heti három, de
legfeljebb heti öt tanóra keretében. Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt
vehet, akkor számára is biztosítjuk a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a
gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára
a szakorvos tesz javaslatot.
Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati vagy egyéb,
szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét
sem.

15. A LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT TANULÓKAT ÓVÓ INTÉZKEDÉSEK
Iskolánk kiemelt feladatként kezeli, hogy tanulóink megtalálják az oktatás során azon területeket, amelyekben
jól érzik magukat, tehetségesek és a foglalkozások alkalmával szívesen töltik szabadidejüket. A kezdetektől
figyeljük erősségeiket és gyengeségeiket, ha lemaradást észlelünk, kollégákkal, családdal közösen igyekszünk
minél több segítséget nyújtani a gyerekeknek a biztos alapok megszerzésében, önbizalmuk erősítésében, a
gyengébb oldal erősítésében. Törekszünk arra, hogy nyugodt, barátságos és elfogadó környezetben
tanulhassanak, töltsék mindennapjaikat. Az iskolai lemorzsolódás általában hosszú évek során felhalmozódó
problémák sokaságából ered. A tanuló sokat hiányzik, tanulmányi eredményei romlanak, elidegenedik társaitól,
viselkedése negatív irányba változik. Végül kimarad az intézményből még az érettségi megszerzése előtt.
15.1. Rizikófaktorok
Magyarországon végzett kutatás szerint (Salomvári, 2014) nagy valószínűséggel kockázati tényezőnek
tekinthetők a matematika és szövegértés kompetenciákban mutatkozó súlyos hiányosságok, a hátrányos és a
halmozottan hátrányos helyzet. Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a szövegértés, a matematikai-logikai
képességek fejlesztésére, próbakompetencia megírására kerül sor illetve megoldjuk az előző években adott
kompetenciafeladatokat. A lemorzsolódással összefüggő jelek, melyek számszerű dokumentációhoz kötődnek:
15.1.1. Tanulási nehézség, tanulási zavar
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Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tanulási gyengeséggel, nehézséggel és zavarral küzdő tanulók
fejlesztésére. E tanulók szaktárgyi felzárkóztatásban részesülnek és e mellett heti rendszerességgel, egyéni
fejlesztési terv alapján történik a fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus valamint logopédus általi fejlesztésük.
15.1.2. Hiányzás
A hiányzások adminisztrálásának naprakésznek kell lennie, fontos 9-12 évfolyamon a közismeretei és
szakmai osztályfőnökök közti kommunikáció, együttműködés. Mivel a szülőkkel mondhatni napi szintű
kapcsolatban vagyunk, így a szülők azonnal értesülnek gyerekeik hiányzásáról. Az emelkedett
hiányzásokról egy megelőző figyelmeztetést is kapnak a szülők, illetve elküldjük nekik az ide tartózó
törvényi hivatkozást.
Időarányosan nézve a diákok hiányzásait, a tantestület osztályozó vizsgát rendelhet el. Ennek pozitív
hozadékaként drasztikusan csökkent a hiányzások száma.
15.1.3. Romló tanulmányi átlag
A szaktanárok és az osztályfőnök folyamatosan nyomon követik a tanulmányi eredmények alakulását.
Romlás vagy teljesítményingadozás esetén azonnali jelzés történik (pedagógiai szakvélemények kiküldése),
a tanuló pedig az adott tantárgyból fejlesztő felkészítésen vesz részt.
Intézményünkben a fejlesztő órák az órarendbe vannak beépítve és bármely diák számára elérhetők. A
tanárok a heti fogadóórájukon az érintett szülőkkel megbeszélik a romló tanulmányi eredmények okait és
közösen megoldást keresnek ezek orvoslására.
Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a diák- tanár-szülő közti szoros, bizalmon alapuló együttműködésre.
Félévi és év végi értékeléskor nem csak jegyekkel, hanem szövegesen is értékeljük a tanulóinkat.
15.1.4. Évismétlés
Iskolánkban nagyon ritka az évismétlő tanuló. Az ilyen tanulóra fokozottan odafigyelünk, fejlesztő
foglalkozásokon vesz részt, törekszünk képességei javítására.

15.1.5. Alacsony motiváció
Minden szaktanár igyekszik a motiváció, az érdeklődés felkeltésére. A cél a mindennapokban alkalmazható
tudás átadása. Tanórán igyekszünk változatos tanítási módszerek alkalmazására, minden szaktanár kiemelt
figyelmet fordít a helyes tanulási szokások kialakítására, a tantárgy specifikus tanulási technikák bemutatására,
elsajátíttatására. Tanórákon előtérbe kerül a differenciált oktatás, a z egyéni és páros munka valamint a
kooperatív munkavégzés. Változatos IKT-s eszközök használatával, a diákok aktív bevonásával a tanításitanulási folyamatba (felfedező tanulás, projektek, kiselőadások készítése) fenntartható a tanulók érdeklődése.
15.1.6. Viselkedésváltozás a tanulónál (visszahúzódóvá válás, agresszió, depresszió, stb)
Mivel kis létszámú osztályokkal dolgozunk és az osztályfőnökök napi kapcsolatban vannak a tanulóval, a
diákok hangulatváltozásai könnyen észrevehetők. Egyéni beszélgetések valamint szülővel való elbeszélgetés
után, ha szükséges, a tanár az iskolapszichológus vagy a nevelési tanácsadó segítségét kéri.
15.1.7. Kiközösítő magatartás vagy kiközösítettség
Iskolánk törekszik az elfogadó, szeretetteljes hangulat kialakítására. A sok közös iskolai program: családi
napok, szakmai és tanulmányi kirándulások, nemzeti ünnepeink megünneplése, kulturális műsoraink
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szervezése, színházi és hangversenyeken való közös részvétel mind az összetartozás, elfogadás érzését
erősítik. Hisszük, hogy minden diák értékes, mindenki jó vagy tehetséges valamiben, és ezt közvetítjük
diákjaink felé is.
Az osztályfőnöki órák jó színterei az osztályban esetleg megjelenő feszültséget generáló tényezők
megbeszélésének, a konfliktusok megoldásának.
15.2. Célunk és feladataink
Cél, hogy minél korábban azonosítsuk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat. Azonosítás után
elősegítsük tudásbeli hiányosságaik pótlását, osztályközösségbe való beilleszkedésüket, fenntartsuk
motivációkat és pozitív jövőképet, életszemléletet, elfogadást sugározzunk feléjük. A lemorzsolódás
megelőzésének leghatékonyabb eszköze a korai jelző-és pedagógiai támogatórendszer kiépítése. Ez
intézményünkben a 2011-2012-es tanévtől kezdve működik.
A gyerekek tanítása során felmerülő problémák, fejlődésében észlelt lemaradás bármikor bekövetkezhet. 2.
osztálytól, az előző évek tapasztalatai alapján indítjuk kis csoportos, ill. egyéni fejlesztő óráinkat, de ha év
közben jelentkeznek lemaradások más gyerekeknél, ők év közben is csatlakozhatnak. Előfordul, hogy csak
egy-egy tananyagrész okoz nehézséget /akár betegség miatt/, ebben az esetben néhány órára vonjuk be a
gyerekeket.
Folyamatosan nyomon követjük a hiányzások és tanulmányi eredmények alakulását, szoros az együttműködés
a pedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, osztályfőnök és intézményvezető között. A tanuló és a
szülő folyamatos visszajelzéseket kap tanulmányi eredményről, osztályozó konferenciákon minden tanuló
esetén nézzük a hiányzás alakulását valamint a tantárgyi eredmények előző tanévhez viszonyított változását.
Tanulmányi romlás esetén a tanuló felzárkóztató felzárkózáson vesz részt.
A kiemelkedő teljesítményt elismeri az iskola, ezt tekintik elérendő célnak a gyerekek. A próba kompetencia
dolgozatok, a tizenegyedik és tizenkettedik osztályban megszervezett kisérettségi vizsgák mind az
eredményes felkészülést szolgálják.
Az 50 órás közösségi szolgálatot nagyon komolyan vesszük, ezeket valóságos tartalommal töltjük fel.
Egyidejűleg lelki gondozás is folyik.
A pályaorientációs szakmai nap mellett mi már évek óta partnerintézményekhez visszük nyílt napokra a
tanulókat (Képzőművészeti Egyetemre, Eszterházy Károly Főiskolára). A nyolcadik osztályban a rendkívüli szülői
értekezletek gyakorlata, a kellő információ biztosítása, átadása a központi felvételi vizsgák rendszerének
ismertetése nagyon fontos. Jellemzően a felvételiket nálunk szeretik írni, még ha nem is nálunk tanul tovább a
diák.
A szülői munkaközösséggel szorosan együttműködünk.
A közismereti és szakmai osztályfőnökök között szoros az együttműködés. Nagyon jó a kollégák közötti
jelzőrendszer, nagyon gyorsan elkezdünk reagálni egy problémára.
Tehetség kiemelésben céltudatosságra neveljük őket, nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvvizsga előkészítésre,
előrehozott nyelvi és informatika érettségi letételére biztatjuk őket.
15.3 . Eljárások a tanulói lemaradás, lemorzsolódás kiküszöbölésére:


alacsony osztálylétszámok,



órarend felépítése - felkészülés órák, kiscsoportos vagy egyéni fejlesztő órák beépítése (angol,
magyar nyelv és irodalom, matematika) a tanítók irányításával,



tehetséggondozó órák beépítése a mindennapi oktatás folyamatában,



sakk-logika óra beépítése,



gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus által vezetett fejlesztő órák,



folyamatos, rendszeres kapcsolattartás a tanulót oktató- nevelő és a család között,



családdal szoros kapcsolattartás, rendszeres (évente 2 alkalommal) megbeszélések, tapasztalatok
elemzése a tehetséggondozást és lemorzsolódó tanulókkal külön foglalkozó kollégával,
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életkornak megfelelően, lehetőség szerint élmények, tapasztalatok, tevékenységek általi
ismeretszerzés, korszerű interaktív tananyagok alkalmazása,



iskolánk modern tárgyi felszereltségének folyamatos fejlesztése,



tanítási órákon megvalósított differenciálás,



páros, csoportos munkaformák alkalmazása, tanulók közötti segítők kialakítása,



kooperatív órák tartása az osztályban tanítók együttműködése segítségével,



a tanuláshoz való pozitív hozzáállás fenntartása,



helyes tanulási készségek kialakítása, hatékony tanulási stratégiák kialakítása,



pedagógiai munkánk folyamatos fejlesztése, továbbképzések, óralátogatások,



osztályfőnöki munkaterv készítése, mely külön területként foglalkozik a lemaradó tanulók
feltérképezésével, év végén munkánk értékelése,



Fejlesztési munkánk tervezése, vezetése:



hátrányok, lemaradások okainak feltérképezése, majd fejlesztési területek megtervezése,



osztályfőnökkel, kollégákkal, ha szükséges gyógypedagógussal, logopédussal kapcsolat felvétel,



családdal megbeszélés, a lehetséges otthoni segítségnyújtáshoz tanácsadás,



év közben 2-szer, munka értékelése, a változások megállapítása, szülők értesítése, - megbeszélés,
értékelés a családdal, az érintett kollégákkal,



év végi fejlesztési eredmények, vagy eredménytelenségek megállapítása, okok feljegyzése a további
munkánk megtervezéséhez,

15.4. Összegzés
Iskolánkra nem jellemző a lemorzsolódás illetve kevés a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló. Ennek okai:


a pedagógusok erős elkötelezettsége a tanítás-nevelés terén



hatékony vezetés



igazságos és következetes, átlátható szabályrendszer



iskolai elfogadó, támogató légkör



szoros diák – tanár - szülő együttműködés



alacsony osztálylétszám



csoportbontásban való oktatás (matematika, angol)



személyiségfejlesztés előtérbe helyezése



tanulási gyengeséggel, nehézséggel és zavarral küzdő tanulók eredményes fejlesztése



tehetséggondozás



megfelelő eszközellátottság

16. A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
16.1. Az iskolában folyó toleranciára nevelés alapelvei
Magyarország Alaptörvénye szerinti alapelvek közoktatási intézményünk nevelési programjában az alábbi
szemelvény gyűjteményben meghatározottak:

I. cikk (1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. II. cikk Az emberi
méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a
fogantatástól kezdve védelem illeti meg. III. cikk (1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó
bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem. (3) Tilos
az emberi fajnemesítést célzó gyakorlat, az emberi test és testrészek haszonszerzési célú felhasználása,
valamint az emberi egyedmásolás. VII. cikk (1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás
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szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy
megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos
cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen,
nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa. XV. cikk
(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. (2) Magyarország az alapvető jogokat
mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti
különbségtétel nélkül biztosítja. (3) A nők és a férfiak egyenjogúak.(4) Magyarország az esélyegyenlőség
megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. (5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a
nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.1
Az alaptörvényi kerten túl, az emberi jogok egyetemes nyilatkozata ad szélesebb spektrumú, interkulturális
alapokon értelmezett eszményt a nevelési alapelveink meghatározására. Az 1948. december 10-én elfogadott
emberi jogok egyetemes nyilatkozata a világégést követő időszakra kívánja a leg alapvetőbb emberi jogokat,
nem törvényként, 30 cikkben deklarálni, azzal a céllal, hogy ezen eszmények oktatáson és nevelésen keresztül
„minden személy és a társadalom minden szerve”2 számára alap értékként definiálódjon.3
II. A személyiségfejlesztésben a tolerancia növelését célzó közvetített értékek, célok
Az egészséges személyiség fejlődéséhez, illetve az iskola vállalt feladatának sikeréhez, fontos ismernünk
diákjainkat, igényeiket, otthonról hozott kulturális, szociális adottságaikat, hiszen a gyermek csak
környezetében ismerhető meg. Ugyanakkor személyiség fejlesztése is csak abban a kulturális nexusban
értelmezhető, melyből iskolánkba érkezett. Az inkluzív pedagógia hatásrendszerének fokozott érvényesítése a
mindennapi munkánkban a családi háttér ismerete nélkül nem képzelhető el, ugyanakkor céljaink
megfogalmazásakor a személyiségfejlesztés szinterein kell a tolerancia nevelés struktúra modelljét kialakítani.

16.1.1. Tolerancianevelés és a kognitív kompetencia fejlesztése
A memória olyan, mint egy „mentális izom”, csak gyakorolni kell és megnő, a memória- és figyelemfejlesztéssel
a kognitív értelmi fejlesztést célozzuk. Agyunk az információkat a figyelem segítségével strukturálja. Az
emlékezet forrása a képzelet, az emlékezet multimodális. A figyelem működése egy fókuszálható reflektorhoz
hasonlít. Fókuszba eső tárgyakra erős fény esik, a periféria pedig homályban marad. A figyelem ébersége –
vigilitás – az, hogy milyen valószínűséggel jutnak el az ingerek a tudatig, illetve a figyelem feszültsége –
tenacitás – milyen intenzitással és milyen tartósan ragadja meg a tárgyat, ezek összessége, alapvetően
határozza meg a személyiséget. Célunk, hogy a toleráns személyiség kialakítását ne akadályozzák kognitív
kompetencia zavarok, mint a szorongás, motiváció hiánya, a tudatosság alacsony szintje, érdeklődés hiánya,
vagy figyelemzavar.
16.1.2. Tolerancianevelés és a szociális kompetencia fejlesztése
A segítő, beilleszkedő életmódra nevelés az iskola közösségi modelljének részeként a harmonikus személyiség
meghatározójává válik. Különböző szociokulturális háttér kialakulásával, az iskolai nevelési program, felelős
megvalósítása kiegyensúlyozza a társadalmi szerepköröket viselkedésben, kommunikációban, elfogadásban,
együttműködés és segítségnyújtás hatásmechanizmusainak felismerésében. A toleranciára nevelés alapja az
inkluzivitás, a befogadás, mely a multikulturális nevelés része.
3. Tolerancianevelés ás a személyes kompetenciák fejlesztése

Kiemelt szemelvényrészletek a Magyarország Alaptörvényéből (2011. április 25.) – I.; II.; III.; VII. és XV. cikk
Emberi jogok egyetemes nyilatkozata – preambulumban használt kifejezés – szabad fordításban.
3
1. számú melléklet: Emberi jogok egyetemes nyilatkozata.
1
2
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Fejlesztési cél a társadalomhoz alkalmazkodó, de a személyiségjegyit megtartó, nyitott, befogadó személyiség
fejlesztése, melynek fontos eleme az önismereti képességek állandó javítása, a készségek ismereteinek
tükrében. Megfelelő önbizalom kialakításával a problémamegoldó személység a célkitűzéseinek megvalósítása
érdekében képes a realitás felismerésére. Mindehhez társul az egészséges kritikai szemlélet alkalmazása az
egyéni látásmód kialakulásával. Fejlesztési terület a problémaérzékenység fejlesztése: feltárás, megközelítés,
megoldás több oldalról, megvalósítási lehetőségek.
4. Tolerancianevelés és a szocializáció
Napjainkban egyre gyakrabban előforduló probléma, hogy egyre több fiatal nem képes iskolai és társadalmi
normákhoz alkalmazkodni, önmagukat e normákon kívül fogalmazzák meg. Ezt többnyire azért következik be,
mert sem a társadalom, sem az iskola nem kínál olyan lehetőséget, amelyek a deviáns magatartás ellenében
tényleges esélyt jelenthetnek. A velük született adottságokat, motívumokat, hajlamokat a környezet kultúrája,
szokásai, normái, a velük szemben támasztott elvárások befolyásolják, ezektől a körülményektől és hatásoktól
függ, hogy a fiatal személyisége milyenné formálódik. Az e tanulói körben végzett pedagógiai munkának
nélkülözhetetlen alapfeltétele, hogy a tanuló elfogadja a pedagógust szerepét, hajlandó legyen együttműködni
vele. A toleranciára nevelés szocializációs folyamata az önkontroll kialakulása, ez az a képesség, mellyel a
személy vágyai kielégítését késleltetni tudja.
16.2. Az iskolában folyó tolerancianevelés feladatai
Iskolánkba legfőképp Miskolc- és annak vonzáskörzetéből, de Borsod-Abaúj-Zemplén Megye egész
területéről, Észak – kelet Magyarország területéről érkeznek a felvételt nyert diákok. Hátrányos helyzetű
régiónk miatt, az iskolánkba járó diákok kulturális háttérkülönbségei fokozottan jelennek meg az iskola
mindennapi életében. A kulturális különbségek

figyelembevétele a nevelés, a differenciált személyiség

fejlesztés területén korlátozott időkeretet enged az iskolai élet-, tevékenységi keretben. Azonban a toleranciára
nevelés iskolai hatékonyságát segíti a multikulturális különbségek ismerete, összefogott rendszerezése, erre a
programra

felállított feladatokon

keresztül

megvalósított

tolerancianevelés tevékenységprogramjának

összeállítása.
Az iskolában folyó tolerancianevelés feladatait jelen nevelési programban három fő egységre bontottan
határoztuk meg.
Az első feladatcsoport, a szubkulturális hátterek felderítésével, nem a jelenség felszínes megnyilvánulásait
kutatjuk, hiszen sokszor ártatlan divatjelenségként is megjelenő viseletek, sztereotip következtetéseket
eredményeznek. A radikalizálódó, kirekesztő, elidegenítő, rasszista, neo… eszmék rejtett megnyilvánulásainak
feltárása a cél, pont annak érdekében, hogy a személyiségfejlesztés differenciáltságával a kognitív
disszonanciát elkerüljük.
A második feladatcsoportot a nemzetiségi háttérváltozó jelenségek köré csoportosítjuk, összességében azzal
a céllal, hogy a kulturális sokszínűség előítélet mentes, másokat elfogadó, tisztelő magatartás etikai értékké
váljon.
A harmadik feladatcsoport az eltérő vallású családok beilleszkedését célzó tolerancianevelés feladatát
határozza meg. Ellentétben társadalmunk interkulturális és/vagy multikulturális nevelésének sikertelenségéből
fakadó kudarcok – „mégsem tudjuk figyelembe venni a kulturális különbségeket” – tapasztalatai alapján, a
vallási szokásokkal szembeni tolerancianevelés alapozza meg a nemzetiségi háttérváltozókat is, illetve sokszor
nem élesen elkülönülő határokról – összemosódott kulturális szokásokról – van szó ezen nevelési területeken.
16.2.1. Szubkulturális hátterek feltárása
A feladataink között az első felmérendő terület, a fiatalok szubkulturális jelenségeinek megfigyelése, mérése.
A mentálisan egészségesen fejlődő személyiségű gyermekek „kinövik” a szubkulturális jelenség fejlődő
személyiségre gyakorolt hatásait, önmagában a szubkulturális jelenségekkel nincs baj. Azonban a 12-18.
életév közötti fiataloknál megfigyelhető axeleráció a biológiai érés területén, míg párhuzamosan az érzelmi,
értelmi visszafejlődés, infantilizálódás gyakori jelensége szubkulturális megjelenései lázadást ébresztenek a

176

felnőtt társadalommal szemben, így intoleráns gesztusokban megnyilvánuló magatartásformák jelennek meg
a mikroközösségeikben. Ezek kísérő jelenségeiként, például bizonyos zenék hallgatása során megjelenő
dohányzás, alkoholfogyasztás, súlyosabb esetben drogfogyasztási problémák kognitív disszonanciához
vezetnek. Ezek a jelenségek elsősorban osztálykeretekben fedődnek fel, de ezek a jelenségek iskolaközösség
szintjén értelmezhetők, gyakran a csoport-megfelelési kényszer az osztályközösségen kívül fejti ki
leghatékonyabban a hatását.
16.2.2. Nemzetiségi háttérváltozók feltárása
A társadalmi keresztmetszetett leképzi, tükrözi az iskolánk összetétele. Nem helyes, ha előítéleteink
irányítanak, korlátozzák a személy létét, a közösség formálódást. Az intézmény tanulóközösség kulturális
sokszínűség feltárása elsődlegesen az osztálykeretek között folyó feladat, mely csak meghatározott esetekben,
stabil keretek között terjedhet ki a szélesebb körű diákközösségre. Az előítélet menetességhez, a többségi
társadalom védekező mechanizmusát kell kioltani a mikroközösségben, hogy a más kultúrájú tanuló érzelmi
stabilizálása segítse a kisebbségi csoport felemelkedését. A kölcsönös elfogadás folyamata a kis közösségi
szerveződésekből terjeszthető a tágabb közösség felé. Kerülni kell a pozitív diszkriminációt, mert az
ellenérzést vált ki. A kulturális sokszínűség, nemcsak a romák, vagy a nemzetiségek – Lengyel, Görög, Román,
Szlovák, Ruszin, Bolgár – kisebbségi létében értelmezhetők, hanem más nemzetek Magyarországon élő,
külföldi állampolgáraival szembeni megítélésében.
16.2.3. Eltérő vallású, hitéletű családok feltárása
A történelmi egyházak és eltérő vallású, hitéletű családok gyermekei az iskola kulturális sokszínűségét
meghatározó módon alakítják, ezért feladatunk a tolerancianevelési program részeként kezelni. A keresztény
egyházak – Római Katolikus, Görög Katolikus, Református, Evangélikus –

mellett élő vallások hitéleti

gyakorlataival szemben, előítéletesség mentes iskolai nevelési programot kell megvalósítanunk. Ilyen vallási
hitéletet élő egyházak lehetnek Izraelita, Muszlim, Hindu, Buddhista, Krisna, Jehova, Adventista, Baptista,
Hitgyülekezethez tartozó családok gyermekei. Esetükben fontos feladatává válik az iskolának a hitéleti
sajátosságokból adódó különbségek kezelése, mely az iskolai életvitelre hatással vannak. Ilyen lehet az étkezés
– disznóhús fogyasztási tilalma, kóser ételfogyasztási kötelem, vagy húsmentes étkezés – , továbbá a viselet-,
vagy a keresztény ünnepektől eltérő vallásos ünnepek. Szokásaikban is eltérhetnek ezek a tanulók, gyakran
előfordul, hogy a világi iskolai programokon való részvétel – pl.: farsangi mulatság – vallásos tiltás alá esik.
Előítélet mentes iskolaklíma kialakítása a tolerancianevelés program szerinti színtereken, mikro- és makro
iskolai közösségekben fejlesztendő.
16.3. Eszköz – eljárás; tolerancianevelés tevékenységprogramja


Kritikus gondolkodás, elemző képesség fejlesztés.



Memóriajátékokkal figyelem és koncentrációfejlesztés.



Sok beszélgetés, kivel mi történt aznap?



Jegyzetfüzet – mindig legyen kéznél, hogy ötleteinket bármikor lejegyezhessük.



Vizualizálás, információk képszerű ábrázolása.



Gondolattérkép készítése.



Szimbólumok használata.



Ötletbörze.



Nevetés, ellazítja testet, laza test fogékonyabb a jó gondolatokra.



Szerepjáték - konfliktuskezelés



Problémára hangolt magatartás (azaz nem vár másoktól segítséget, nem menekül a probléma
helyzetektől.)
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Kialakítani szilárd szokásokat, melyek fizikai és szociális helyzetekben eredményes alkalmazkodást



biztosítanak.


Képes önmaga és a közösség elvárásai között harmóniát teremteni.



Rendelkezik változatos viselkedésmintákkal.



Személyiségében a sokféle viselkedésminták összhangban vannak.



Sokoldalú az érdeklődése és tevékenysége (a beszűkülés akkor sem egészséges, ha történetesen
munkateljesítményre szűkül be).



Jelen tevékenységét képes a múlttal és jelennel, valamint jövőbeli terveinek összefüggésbe állítani.



Helyes a realitásérzéke (biztonságban érzi magát).



Jól működő, énképhez igazodó a lelkiismerete.



Elfogadja önmagát.



Képes mély kapcsolatra (jól megválasztottak szociális kapcsolatai).



Örömét leli a produktivitásban.

17. A KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI
16.1. Az iskolánkban kötelező és választható érettségi vizsgatárgyak
Jogszabályi háttér


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



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

Az érettségi vizsga szervezésének Helyi tantervben történő szabályozása nem lehetséges. A 100/1997. (VI.
13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról és a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet
az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló szabályzásokban foglaltaknak megfelelten folyik
diákjaink érettségi felkészítése. Pedagógia Programunkat meghatározó célkitűzés a diákjaink alapozó
tanulmányainak sikeres felkészítése, a középiskolai kimenetben az érettségi vizsgára felkészítés. A siker
érdekében megszervezett kis-érettségi vizsga célja, a felkészülés folyamatának kontrolja, illetve az „élethű”
vizsgakörülmények

megteremtésével,

vizsgaszituációs

felkészítő

tréning

szervezése,

a

tantervi

követelmények elsajátításának ellenőrzése, a tantárgyi / az érettségi vizsgakövetelmények áttekintése,
rendszerezése, felkészülés a középfokú vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészeinek megterhelésére.
Az érettségi vizsga kötelező és választható vizsgatárgyakból áll. A vizsgázó - függetlenül attól, hogy a
középiskolában milyen szintű vizsgára készült fel - dönt abban a kérdésben, hogy középszinten vagy emelt
szinten tesz érettségi vizsgát az egyes vizsgatárgyakból. Az érettségi vizsgán a vizsgázónak öt - négy
kötelező és legalább egy általa választott (a továbbiakban: kötelezően választott) - vizsgatárgyból kell legalább középszinten - vizsgát tennie. A szakgimnáziumi képzésen résztvevő diák ötödik, kötelezően
választható érettségi vizsgatárgya közép- vagy emelt szinten a képzése szerinti ágazati érettségi vizsga. A
vizsgázó a kötelezően választott vizsgatárgy mellett további vizsgatárgyakat választhat (szabadon választott
vizsgatárgyak). Azokból a vizsgatárgyakból, amelyekből a vizsgázó e szabályzatban foglaltak alapján érettségi
vizsgát tehet, a vizsgatárgy választásának joga nem korlátozott. A vizsgatárgy választásának jogával a
vizsgaidőszak rendjéhez, ezen belül a kitűzött vizsganapokhoz igazodva lehet élni. A kötelező vizsgatárgyak
az általános és a részletes vizsgakövetelményekre épülnek (a továbbiakban: központi vizsgakövetelményekre
épülő vizsgatárgy). Az általános vizsgakövetelmények határozzák meg, hogy a vizsgatárgy milyen
vizsgarészekből áll. A vizsgarészek a következők: szóbeli, írásbeli, gyakorlati. Ha a vizsgaszabályzat másképp
nem rendelkezik, iskolánkban az érettségi vizsgán a következő vizsgatárgyból kötelező vizsgát tenni:
Közép-, vagy emelt szinten kötelező vizsgatárgyak:


magyar nyelv és irodalom,
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történelem,



matematika,



élő idegen nyelv (iskolánk emeltszintű képzéséből adódóan elsősorban angolnyelv)

Szakgimnáziumi ágazati érettségi vizsgatárgyak a szakképzésekhez igazítottan:

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
54 211 10 MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ – tartozó vizsgakövetelmény szerint szervezett
54 213 03 MOZGÓKÉP- ÉS ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ
VI.HANG-, FILM ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ÁGAZATHOZ - tartozó vizsgakövetelmény szerint szervezett
54 212 09 TÁNCOS SZÍNHÁZI TÁNCOS szakmairány SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
XLII. ELŐADÓMŰVÉSZETI ÁGAZATHOZ- tartozó vizsgakövetelmény szerint szervezett
A VIZSGATÁRGYAK HATÁLYOS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉS VIZSGA LEBONYOLÍTÁSI INFORMÁCIÓI AZ
ALÁBBI LINKEN MEGTEKINTHETŐK:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
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IV. A MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS SZAKMAI
PROGRAMJA
1. SZAKMAI PROGRAMUNK ALAPELVEI
A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi
követelményeket. A szakgimnáziumban az általános és a szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő,
megerősítő

és

a

további

műveltség

megszerzését

elősegítő

nevelő-oktató

tevékenység

folyik.

A

szakgimnáziumi kerettantervekben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak
biztosítják az általános műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés megalapozását, az érettségi
vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést. A szakgimnázium általános
célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testileg
és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő
állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez
alkalmazkodó cselekvésre. A szakgimnáziumban folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás
és a szakmai képzés szerves egységet alkot. Az adott korosztályok egyre növekvő hányadát befogadó
szakgimnáziumi nevelési és oktatási rendszere akkor képes a kulturálisan és szociálisan heterogén diákság
hatékony képzésére, ha követelményeiben igazodik a tanulók adottságaihoz, fejlettségéhez. A szakgimnáziumi
nevelés és oktatás rendszerébe beépülnek azok a fejlesztő célú problémakezelési módok és képzési tartalmak,
amelyek a magyar társadalom demokratikus létformájából, Magyarország európai integrációs folyamatából, a
közép- és felsőfokú iskolázás kiterjedéséből, az egész életen át tartó tanulás igényéből adódnak.
Nevelőmunkájában számolnia kell a kultúraváltás jelenségeiből, a globalizációból, az egyenlőtlenségek
világméretű növekedéséből, az értékrend zavaraiból fakadó feszültségekkel.
A helyi pedagógiai programokban a kerettanterven belüli tananyagtartalmak ütemezését, a tanítási-tanulási
folyamat tagolását, eszközeit, módszereit úgy határozzák meg, hogy az eltérő adottságú és motivációjú
tanulók számára adott legyen az ismeretek bővülésének, a képességek és készségek fejlődésének a lehetősége.
Az iskolarendszer átjárhatóságát is figyelembe véve meghatározzák a szakközépiskola egyes szakaszaihoz,
tantárgyaihoz tartozó, a tanulók többsége számára ösztönző, egyénhez igazodó, differenciált módszerek
alkalmazása és a megfelelő tanulói aktivitás mellett teljesíthető követelményeket. Ez csökkenti a tanulási
kudarcok mértékét és elvezet az iskola eredményes befejezéséhez.
Iskolai tevékenységeik során kialakul a tanulókban az egészségre, az emberi környezetre és a természet
megóvására irányuló felelősségérzet, fejlődik az igény a társakkal való együttműködő, egyenrangú és szolidáris
viszony kialakítására, a közösségi és az egyéni érdekek egyensúlyának megteremtésére. Sajátjuknak tekintik a
nemzeti és az egyetemes emberi értékeket és követendő magatartásmintákat, nyitottá válnak a különböző
kultúrák iránt.

2. SZAKMAI PROGRAMUNK CÉLJAI, FELADATAI
A szakgimnáziumban 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, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére. A szakgimnáziumi tanítási-tanulási folyamat
során kialakul a tanulókban az igény és a képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek
felismerésére, értelmezésére, hasznosítására. Fejlődik fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó képességük,
anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, valamint informatikai tudásuk. A tanulókban kifejlődik a tanulásuk,
munkájuk

eredményessége,

minősége

iránti

igényesség,

kialakul

a

tevékenységeikkel

kapcsolatos

felelősségérzet. Az általános műveltséggel összefüggésben a középiskolai nevelés és oktatás a tanulókat
logikus összefüggésekben, rendszerben való gondolkodásra neveli, képessé teszi őket arra, hogy a különböző
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információk között eligazodjanak, a gyakorlati életben felmerülő kérdésekre is találjanak válaszokat, és a
különböző élethelyzetekben törekedjenek a tudásra épülő önálló vélemény kialakítására, majd az ezen alapuló
felelős döntésekre.

A

személyiségfejlesztésben

kiemelt

szerepet

kap

az önismeret

fejlesztése, a

kezdeményező- és vállalkozókészségek, illetve a felelős társadalmi magatartás kialakítása, egy koherens
értékrendszerre épülő világkép formálása, valamint az állampolgári szerepre történő felkészítés. Ez utóbbi
nevelési feladat magában foglalja a demokrácia gyakorlásához szükséges képességek fejlesztését, a jogok és
a kötelességek tudatosítását. A személyiségfejlesztés minden vonatkozásában meghatározó az iskola arculata,
hagyományai, belső környezete és légköre. A kerettantervek alapján megvalósuló pedagógiai folyamat köti
össze a tanulók teljesítményében tükröződő általános iskolai nevelést és oktatást, illetve az érettségi és felvételi
követelményekben, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott igényeket. A kerettanterv
rendszerbe foglalja mindazon készségek, képességek fejlesztését biztosító további tantárgyi lehetőségeket,
amelyek megalapozzák a szakképzésben, illetve a felsőoktatásban való eredményes részvétel mellett a későbbi
munkába állást és a munkában való tartós megfelelés komplex követelményeinek teljesítését. A művészeti
középiskola ismereteik gyarapítása, készségeik, képességeik fejlesztése által - alkalmassá akarja tenni
műveltségük további növelésére, az önálló szellemi és művészi alkotómunkára, az egész életen át tartó
tanulásra, a tudástranszferre, azaz megszerzett tudásuk különböző területeken való alkalmazására.

Az

intézményünk egyrészt párhuzamos rendszerű művészeti oktatást nyújtó középiskola, érettségire épülő
kizárólag szakmai elmélet és szakmai gyakorlat oktatási évfolyamokkal működő iskola, amely középszintű
előadóművészeti, hang-, film és színháztechnikai, és képző- és iparművészeti szakképzést, másrészt általános
műveltséget adó közismereti oktatást és alap-, érettségi vizsgára felkészítést biztosít. A képzést a
tizenkettedik év végén középiskolai érettségi vizsga, a tizenharmadik év végén pedig OKJ szerinti szakmai
vizsga zárja. Iskolánk jellegéből adódik, hogy a záróvizsgák után tanulóink elsősorban a művészeti
felsőoktatásban és az általános profilú felsőoktatási intézmények művészeti karain folytatják tanulmányaikat,
de arra törekszünk, hogy diákjainknak bármely más felsőfokú intézményben legyen esélyük továbbtanulni. A
megszerzett tudás gyakorlati alkalmazhatóságát elősegítendő szakképzési évfolyamokon vállalkozási,
pénzügyi, élet- és pályatervezési ismereteket oktatunk.

3. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A személyiség nevelése az egyéniség (individuum) erkölcsi magaslatra emelésének folyamatát jelenti. Ezt a célt
szolgálja az iskola egész nevelő és oktató munkája. A személyiségfejlesztés szempontjából döntő elv: minden
diák minél több tehetségét, képességét, készségét fel kell deríteni, és minél több területen biztosítani kell a
fejlődés feltételeit, védekezve az egyoldalúság ellen. A fejlesztés szintjeit a diákok képességeihez mérten kell
kialakítani, az a cél, hogy ki-ki a saját képességeinek maximumát közelítse. Mindezek által elősegíthetjük a
társadalmi mobilizációt, a tudástranszfert, amely a személyiségfejlesztés egyik legfontosabb feladata. A
személyiség fejlődésének döntő tényezője a tanár és a diák viszonya: ennek optimális alakulásához
elengedhetetlen a személyi és szervezési feltételek biztosítása, ez elsősorban az iskolavezetés feladata. Ennek
során gondoskodni kell arról, hogy a nevelőtestület utánpótlása ne véletlenszerű, hanem tudatos legyen. Ennek
keretében érdemes kitűzni azt a célt, hogy iskolánk régi diákjai közül sokan, a megfelelő végzettség
megszerzése után visszajönnek ide tanítani. Ezzel majd egy olyan folyamatosságot teremtünk, amely ritka
kincs ebben az oktatási-nevelési formában.

4. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG
A tehetséggondozás az iskola legfontosabb pedagógiai célkitűzései közé tartozik. Ennek keretében
inspiráljuk és segítjük az általánosan vagy egy-egy területen kiemelkedő képességeket mutató diákok
munkáját. Igyekszünk minden tanulónál megtalálni a fejlesztési pontokat, de fontos az is, hogy elkerüljük a
túlterhelést. A tehetséggondozás személyi feltétele az osztályfőnök és a szaktanárok, különös tekintettel a
művészeti tárgyak tanítói közti napi kapcsolat.
Tevékenységek, eszközök:
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legfontosabb eszköz a színvonalas tanítási óra



a szakmai képzés kiegészítése művészeti körökkel



az angol nyelv differenciált tanítása



a tanulók ösztönzése pályázatokon, szakmai versenyeken való részvételre,



nyelvvizsga letételére, emeltszintű érettségire való jelentkezésre, végső soron a



továbbtanulásra



eszközként alkalmazzuk e téren a jutalmazás minden formáját

A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása iskolánkban differenciálással és egyéni tehetséggondozással
történik. A differenciálás áthatja a szak- és szakközépiskolai, gimnázium nevelési folyamatának feladatait,
tartalmát, követelményeit, módszereit, eszközeit, szervezeti formáit, értékelési rendszerét
A tehetséggondozás területei


a differenciált osztálymunkában megvalósított tehetséggondozás;



differenciálást szolgáló tanórai foglakozások, ezen belül különösen a csoportbontás és a fakultáció;



csoportos vagy egyéni tanórán kívüli foglalkozások, ezen belül különösen a szakkörök, sportkörök,
versenyre felkészítő foglalkozások.

Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás módszerével teljes
mértékben

kibontakoztassák

a

tanulókban

rejlő

képességeket,

fejlesszék

kreativitásukat,

szociális

kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat. Pedagógusaink a tehetséges tanulókkal való külön
foglalkozást beépítik nevelő-oktató munkájukba, tanórai foglalkoztatásukat a tehetséggondozás feladatainak
figyelembevételével tervezik és végzik. Tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások szervezésére fordítjuk
az iskolánk számára rendelkezésre álló – a közoktatási törvényben biztosított – órakeretből a nem kötelező
tanórai foglalkozások és csoportbontás szervezésére, valamint a fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások
szervezésére fel nem használt órakeretet. Minden pedagógus és pedagógiai munkát közvetlenül segítő
munkatárs segíti a tanuló képességének, tehetségének kibontakoztatását. Az iskolai oktatás minden színterén
-kötelező, nem kötelező tanórai , illetve tanórán kívüli foglalkozásokon- fő cél és feladat, hogy az iskolai
kudarcokon átesett tanulók sikerélményhez jussanak, előtérbe kerüljenek, azok a képességeik, amelyek jobbak
az átlagosnál. Ennek a tevékenységnek a fő pedagógiai eszköze a tevékenységközpontúság elvének széleskörű
érvényesítése. Szakkörök, szakmai (és nem szakmai) versenyeken való részvétel, szervezés, állandó
megerősítés. Tanulóink beható megismerése, ápolásra méltó területek feltárása; program(ok) részletes
megtervezése az egyén-közösségek tehetség gondozásához; pályázatok vagy alapítvány segítségével extra
pénzalapok teremtése a megvalósításhoz. A személyiségfejlesztés tanári irányítással elsősorban a kötelező
közismereti órákon és a szakmai foglalkozásokon valósul meg, de a tanórákon kívüli lehetőségeket is ki kell
használni e cél érdekében. A továbbiakban az iskola által követett személyiségfejlesztési célokat, feladatokat
és eljárásokat a következő értékek és magatartások viszonylatában fogalmazzuk meg:


Eszmei értékek és magatartások

Humanizmus: a másik ember érdekeinek a figyelembevétele, egyenlőség, demokrácia,a szellemi és fizikai
munka, a tanulás és tudás megbecsülése és harmóniája, a szabadság és az emberi jogok tiszteletben tartása,
hazafiság és emberi szolidaritás. Ebben a vonatkozásban elsősorban ismeretszerzésről, az ismeretek bensővé
tételéről és az egyéni magatartásban való megjelenítésről van szó.


Társadalmi értékek és magatartások

A kommunikáció és a viselkedés kulturáltsága, társadalmi érdeklődés és aktivitás, közösségi magatartás,
együttműködési képesség, nyitottság, szolidaritás, tolerancia, más kultúrák, szokások megértése és értékelése.
Az egyén számára adott közösség tudatos formálása, közösségalkotásra való képességek kialakítása, a
közösségek létrejöttének elősegítése mellett fontos tanári feladat mindezekben a diákok önállóságának
messzemenő biztosítása.


Interperszonális értékek és magatartások

A társadalmi értékek és magatartások mikroszintje a pár- és csoportkapcsolatok minősége: a személyes
méltóság védelme, az élet és egészség, meggyőződés, nézetek, szokások tisztelete, információk
megbízhatósága iránti igény, együttérzés, segítés, a szerelem és a barátság hiteles megélése. A tanári szerep
ezen a területen a segítő, tanácsokat nyújtó, példamutató vezető, ideál, vitapartner.
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Intraperszonális értékek és magatartások

A személyes méltóság megtartása, önmegismerés, önkontroll, önmagunkért való felelősség, önállóság,
önfejlesztés, önnevelés. A tanár fő feladata ebben a vonatkozásban az igényesség és a következetesség.
Önmagától követeljen a legtöbbet, önmagával szemben legyen először igényes. Ugyanez a tanulókkal való
kapcsolatában objektivitásként, igazságosságként, lelkiismeretességként nyilvánul meg.

5. EGÉSZSÉGNEVELÉSI FELADATOK SPECIÁLISAN A SZAKMAI PROGRAMHOZ
KAPCSOLÓDÓAN
Ajánlás az iskolai egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok végrehajtására - Jogi háttér
Az új Nemzeti Alaptanterv újabb lehetőség nyílt az iskolai nevelés-oktatás tartalmi megújulása és a pedagógiai
kultúra magasabb szintre emelése számára. A Nat értelmében az egészségnevelés a közoktatás kiemelt
fejlesztési feladata, melynek az iskolai oktatás valamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a tantárgyközi
kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését. Az
iskoláknak

nevelési

programjuk

részeként

meg

kell

fogalmazniuk

az

egészségneveléssel

és

egészségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési feladataikat, amelyet a pedagógiai programjukban kell kifejteniük.
Ezek a jogszabályok körvonalazzák azt a célrendszert, valamint ahhoz rendelt jogi feltételrendszert. Ezeknek
megfelelve fontos feladat, hogy az iskolák átgondolják az egészségnevelési tevékenységüket.
Az egészségnevelés célja
Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának,
életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy
folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti tényezők
megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat és ez által képessé váljon az egészség
megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére.. A teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét
állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja
fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető,
egészségét védő, és a környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat, továbbá környezetével változzék
vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig,
mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint
a testi képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi
ágazat kötelezettsége, hanem az egészséges életmódon túl a jól-létig terjed.
Az egészségnevelés feladatai
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében.
Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és
tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a
kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát javítják. Az egészséges életmódra nevelés nem
csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a
harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat
arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni,
egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékkal élő
embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet - elsősorban a háztartás,
az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok - leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit.
Készüljenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az iskola feladata az
is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára, az
utasbalesetek elkerülésének módjaira. Figyelmet kell fordítani, továbbá a veszélyes anyagok, illetve
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készítmények helyes kezelésére, legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). Nyújtsanak támogatást a
gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros függőségekhez vezető szokások és életmódok (pl. a
dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás, öltözködési szokások) kialakulásának
megelőzésében. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás
kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre.
Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével
alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést.
Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős példaértékű szerepe van. Mindezen tartalmaknak fokozatosan
kell megjelenniük az iskolai pedagógiai munkában. Olyan egészségfejlesztő programot dolgozzon ki az iskola,
amelynek eredményeként erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások, csökkenjenek az ártó tényezők, és,
hogy az iskola befejezésekor a diákok megértsék, saját életükre alkalmazni tudják az elsajátítottakat.
Képesek legyenek figyelemmel kísérni:


viselkedésüket, az életvezetésük helyes alakítását,



az egészségkárosító magatartásformák elkerülését,



a betegségeket a korai szűrésekben való részvétel révén megelőzni,



tudjanak sajátos étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük megőrzése érdekében,



erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését és a konfliktuskezelési
magatartásformák fejlesztését

Módszertani elemek
Az egészségnevelés módszereiben jelen kell lennie az egészség állapotáról, a társadalom és az egészség
viszonyáról szóló információgyűjtésnek. Biztosítani kell az információ feldolgozás, a feldolgozott információk
alapján történő döntéshozatal, a döntés alapján eltervezett egyéni és közösségi cselekvések végrehajtása
módszereinek a bemutatását. Az egészségnevelés eredményességéhez az szükséges, hogy ezeket a
módszereket a diákok minél többször, valós globális és helyi problémákkal, értékekkel kapcsolatban maguk
alkalmazzák.
Ajánlott módszerek az egészségnevelés számára:


interjúk, felmérések készítése az iskola közvetlen partnerei és az egészség viszonyáról,



serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások,



kortárssegítők képzése,



problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel,



szituációs játékok,



részvétel a helyi egészségvédelmi programokon,



sport, kirándulás, egészségnap(ok) rendszeres szervezése,



az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése,



érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása),



környezetvédelmi tevékenységek kialakítása (madárvédelem, faültetés),



a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése,



az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése,

A helyi egészségnevelési program
A helyi egészségnevelési program elkészítése kiváló alkalom az iskolának arra, hogy újragondolja, rendszerbe
foglalja egészségnevelési tevékenyégét. Az egészségnevelés helyi és jövőre irányuló elkötelezettsége miatt az
egészségnevelési programnak folyamatosan reagálnia kell a világban, és a szűkebb környezetbe bekövetkező
változásokra. Ezért az egészségnevelési programot kellően rugalmasan kell megalkotni, és biztosítani kell a
folyamatos felülvizsgálat, megújítás lehetőségét. Az iskolai egészségnevelési program elkészítéséhez be kell
szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét. Az iskolai egészségnevelési program része a
mindennapi testedzés feladatainak programja is. A helyi tantervbe - a nem kötelező tanórai foglalkozások
időkeretének terhére - további egy vagy több testnevelési óra is beépíthető, s e többlet testnevelési órákkal a
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tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető. Az iskola minden évfolyamán biztosítani kell a
mindennapos testmozgást.

6. FOGYASZTÓVÉDELMI OKTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA
A fogyasztóvédelmi oktatás célja
A fogyasztóvédelmi oktatás célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói magatartás
kialakítása és fejlesztése a tanulókban.
A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez elengedhetetlenül
szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos pedagógiailag megtervezett fejlesztése. Olyan
szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket
egyaránt hordoz magában.
Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakítása, a jogaikat érvényesíteni tudó a közéletben
részt vevő és közreműködő tanulók képzése. A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése a
versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási a gazdálkodási és a
munkaképesség szoros összefüggése az un. cselekvési kompetenciák fejlesztése.
Fontos továbbá a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése, és a döntésre való
felkészülés. Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket az
eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a
gazdaságosságot és a takarékosságot.
A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus fogyasztói
magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a diákok értsék, és a saját életükre alkalmazni
tudják az alábbi fogalmakat:
Környezettudatos fogyasztás: Egyfajta középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és
fogyasztásmentesség között.
Kritikus fogyasztói magatartás: A fogyasztói jogok érvényesítése.
A fogyasztónak joga van:


az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez



a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz



a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között



a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez



a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez



az egészséges és elviselhető környezetben való élethez



a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszóláshoz.

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni tudja jogait
és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.
A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban:


Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai.



Tanórán kívüli elemek (vetélkedők, versenyek, rendezvények)



Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel)



Az iskola fogyasztóvédelmi működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások



Módszertani elemek:



A módszereknek tartalmaznia kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés,
információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és a döntés alapján eltervezett

185

cselekvés végrehajtásának módszereit. Fontos hogy a diákok e módszereket minél többször valós
helyi és globális problémákon és értékeken keresztül maguk alkalmazzák.


Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól



Helyi-, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása



Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel



Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel



Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár készítése)



Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés)



A fogyasztóvédelmi oktatáshoz a következő szervezetektől kapható segítség és segédanyag:



Ajánlás az iskolai környezetvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtására

7. KÖRNYEZETI NEVELÉS SPECIÁLISAN A SZAKMAI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓAN
A környezeti nevelés célja
A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének
kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.
A környezeti nevelés színterei az iskolában


Az összes tantárgy tanórai foglalkozásai



A nem hagyományos tanórai foglalkozások (pl. erdei iskola, témanapok, projekt-tanítás és más
komplex, tantárgyközi foglalkozások)



Tanórán kívüli foglalkozások (pl. szakkörök, tábor, rendezvények, versenyek)



Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel)



Az iskola környezettudatos működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások



A környezeti nevelés tartalmi elemei:



A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek
következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon
ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.



A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés
váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti
konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. (Nat)



Mindezen tartalmaknak fokozatosan kell megjelenniük az általános iskolai pedagógiai munkában. A
tartalmi elemek megjelenítéséhez részletes segítséget nyújt a Kerettantervi segédlet a környezeti
neveléshez, melyet 2001-ben minden iskola megkapott, és olvasható a www.om.hu közoktatás
rovatának tanterv alrovatában, valamint www.konkomp.hu weboldal a kiadványok rovatban.

A környezeti nevelés céljaként megfogalmazott fenntartható fejlődés, környezettudatos magatartás
előmozdításához elengedhetetlen, hogy az általános iskola befejezésekor a diákok megértsék, saját életükre
alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:


Fenntartható fejlődés: A jelenlegi generációk szükségleteinek kielégítése olyan módon, amely nem
veszélyezteti a jövő nemzedékek szükségleteinek kielégítését



A növekedés korlátai: A Föld, és a földi erőforrások végességéből adódó korlátok, melyek
lehetetlenné teszik az emberiség lélekszámának, és anyagi javainak folyamatos gyarapodását.



Alapvető emberi szükségletek: Minden ember és társadalom igénye és joga a túléléshez szükséges
energiához és anyagokhoz való igazságos és egyenlő hozzáférésre, és a Föld lehetőségeihez mért
kielégítő életminőség megvalósítására.



Az elővigyázatosság elve: A megfontolt, a nem kívánt következményekre is figyelemmel lévő, az
ökológiai folyamatokba a lehető legkevésbé beavatkozó döntéshozatal szükségessége olyan

186

esetekben, amikor nem ismerünk minden körülményt, és/vagy amikor az adott kérdésre vonatkozó
tudományos álláspont megosztott.


Kölcsönös függőség: A minden elem és életforma (beleértve az embereket is) között fennálló
kölcsönös és egyenrangú függőségi kapcsolatok a természeti rendszerekben.

Módszertani elemek
A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével
olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal
rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős
elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.
Mindez úgy valósítható meg, ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, és így képesek lesznek
a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet
természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári
kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló
környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi
alapelv. (Nat)
A környezeti nevelés módszereiben tehát egyaránt jelen kell lennie a környezet állapotáról, a társadalom és a
környezet viszonyáról szóló információgyűjtésnek, információ-feldolgozásnak, a feldolgozott információk
alapján történő döntéshozatalnak, a döntés alapján eltervezett egyéni és közösségi cselekvések végrehajtási
módszereinek. A környezeti nevelés eredményességéhez az szükséges, hogy ezeket a módszereket a diákok
minél többször, valós globális és helyi problémákkal, értékekkel kapcsolatban maguk alkalmazzák.
Ajánlott módszerek a környezeti nevelés számára:


Természettudományos megfigyelések



Interjúk, felmérések készítése az emberek és a környezet viszonyáról



Helyi, országos és globális döntéshozatali rendszerek tanulmányozása



Öröm- és bánattérkép” készítés



Jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése.



Új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan.



Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel.



Esszé kidolgozása csoportosan (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező feladatok munkamegosztással).



Problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel.



Fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek kollektív definiálása, pontosítása,
tisztázása.



Adott témának analitikus, analógiás és holisztikus körüljárása



Írásbeli értekezések, vitairatok, készítése, vélemények, beadványok, javaslatok megfogalmazása és
értelmezése csoportos munkában.



Viták, szituációs játékok,



Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása)



Természetvédelmi tevékenységek (őrjáratok, madárvédelem, faültetés)



Részvétel a helyi környezetvédelmi tevékenységben (helyi környezetvédelmi program megismerése,
véleményezése, a megvalósítás segítése)

8. SZAKTÁRGYI ÓRARENDSZER
A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és
gyakorlati ismereteinek elsajátítására, készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre,
a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni
szakképzés megalapozására. Óratervünk az iskolánkban folyó párhuzamos oktatásnak megfelelően a
közismereti, a szakmai előkészítő és a szakmai tantárgyak összességét tartalmazza, öt évfolyamra (9-10-11-
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12-13. évfolyam) elosztva. Óratervünk biztosítja mind az alapszintű, mind az emeltszintű érettségire való
eredményes felkészülést, óratervi rendszerét Helyi tantervünkbe bemutattuk. A NAT fő műveltségi területei,
részterületei nem minden esetben jelenhettek meg önálló tantárgyként miként a kerettanterv alapján is
alakítottunk ki integrált tárgyakat. Az iskola által oktatott tantárgyakhoz történt hozzárendelést, a beépítési
helyeket a mellékelt NAT és kerettantervi háló tükrözi. A NAT- ban előírt követelmények megtalálhatók az
iskola 9-10. évfolyamának valamelyik tantárgyában. A tantárgyakat tartalmazó tantervcsomag óratervei
feltüntetik a tantárgyak neveit, kötelező foglalkozások óraszámait, csoportbontásait, valamint a szakképzés
évfolyamonként összesített óraszámait. A szakképzés és a tagozatok részletes adatait a helyi tanterv illetve a
helyi tantervnek a szakmai programja alapján elkészített részei tartalmazzák. Iskolánkban az oktatás a
hagyományos tantárgyi struktúrában történik. Részben pedagógiai meggondolásból ("a kisebb tanulócsoportok
eredményesebb tanulást tesznek lehetővé"), részben iskolánk művészeti-szakmai jellegéből szükségszerűen
következően óratervünkben a csoportbontásoknak különlegesen nagy jelentősége van. A művészeti
csoportokban egy tanulócsoport létszáma maximum 12 fő lehet

9. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI, HANG-, FILM ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI, ELADÓMŰVÉSZETI SZAKMAALAPOZÓ OKTATÁS
az 5–8. évfolyam egységes iskolai szakmai alapozó programja
Célok és feladatok
A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati
ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási
döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. A
Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó ismeretek oktatásának célja a szakmacsoportban
tanulók pályaválasztásának elősegítése, a szakmacsoport fő tevékenységi formáinak megismertetése. A tananyag
feldolgozása lehetőséget ad a személyes tapasztalatok rendszerezésére, értékelésére, elemzésére. Célja olyan
ismeretrendszer és tudás kialakítása, amely megalapozza és formálja a szakmacsoportba tartozó szakképesítésekhez
szükséges szemléletet. A Tanulásmódszertan oktatásának célja, hogy optimális segítséget adjon a tanulók egyénre szabott,
hatékony és eredményes tanulási módszereinek és eljárásainak kiépítéséhez, elsajátításához, valamint az önművelés
igényének és szokásának kialakításához. Segítse a tanulók tanulási problémáinak feltárását, segítse elő a hiányzó készségek
pótlását. Az Egészségtan oktatásának célja, hogy járuljon hozzá a tanulók saját egészségi magatartásának és életvitelének
tudatosításához, illetve ezzel kapcsolatos álláspontjuk kialakításához, valamint a saját és mások egészsége iránti
felelősségvállalás kifejlesztéséhez, a szocializációs hiányosságok pótlásához. Motiválja a tanulókat az egészséges életmód
kialakítására, segítse őket e magatartásforma megtartásában. A Néprajz, társadalomismeret ösztönözzön a másság
elfogadására, a különböző nemzetiségi, etnikai, vallási csoportok kultúrájának megismerésére, életmódjának megértésére
Fejlesztési követelmények
A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, különösen az
ismeretelemző-értékelő gondolkodás, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazási képessége. Alakuljon ki a
tanulókban az önálló tanulás, feladatmegoldás igénye, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. A
tantárgyi tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a
szakmaválasztás.
Tanulásmódszertan
A tanulók ismerjék fel a számukra leghatékonyabb tanulási stílust, az önművelés fontosságát, tudják megválasztani,
alkalmazni az egyes tantárgyak optimális tanulási módszerét, tudatosan fejlesszék szókincsüket, szövegelemző,
lényegkiemelő képességüket, olvasási, jegyzetelő szokásaikat. Erősítsék koncentráló-, emlékezőképességüket, gyakorolják
a kreatív gondolkodás módszereit. Tudják használni az értelmező szótárt, lexikont, az egyéni tanulást segítő számítógépes
programokat.
Egészségtan
Ismerjék és alkalmazzák az egészséges életvitel követelményeit, fogadják el értéknek az élet és az egészség alapvető
normáit. Folyamatosan fejlesszék egészségkultúrájukat. Értsék az egészség dinamikus, változó egyensúlyi állapot jellegét.
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Segítsenek mások egészségének megőrzésében és fejlesztésében. Ismerjék meg az elsősegélynyújtás alapismereteit, és
legyenek képesek az annak megfelelő elsősegély-nyújtási feladatok ellátására.
Néprajz, társadalomismeret
Ismerjék a néprajztudomány ágait, tudják azokat jellemezni. Tudjanak feljegyzéseket készíteni néprajzi gyűjtőmunkáról.
Tudják a gyűjtött anyagot feldolgozni, rendszerezni, elemezni.

10.

MŰVÉSZETI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA
5-8. ÉVFOLYAMOKON

10.1 KÉPZŐ- és IPARMŰVÉSZET
Rajz- festés- mintázás 5-8. évfolyam
Célok és feladatok
Alapvető és átfogó szakmai célunk a tanulók látáskultúrájának megalapozása. A tanórákon lehetőséget kell kínálnunk a
tanulóknak arra, hogy megsejtsék és átéljék a világ szépségét, az élet örömét. A tantárgy feladata a látás és a kéz
intelligenciájának kiművelése: a vizuális megismerés, a befogadó és az alkotó képesség fejlesztése, a képi kommunikáció
köznapi, művészi, műszaki és tudományos módjainak, a közlés és kifejezés képi formáinak megismertetése. A tantárgy
különösen a látvány mélyebb tartalmának, jelentésének, esztétikai üzenetének megértésének képességéhez járul hozzá.
Lehetővé kell tennie a gyermekek számára a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világában való eligazodást. A
tanulókat személyes alkotói utak bejárására bátorítva fejlesztenie kell a képi-plasztikai ábrázoló, kifejező, közlő, konstruáló
képességeiket. A gondolatban és érzelmekben gazdag tevékenységekkel a világ érzéki-tapasztalati birtokbavételéhez
segítheti hozzá a gyermekeket. A térszemlélet, a forma, a szín, és a szerkezeti érzék, az anyagismeret a tantárgy
képességfejlesztő tevékenységének köszönhetően tud fejlődni, bővülni. A megsokszorozódott vizuális hatások, technikai
információk korában a tantárgy újszerű célja a képi információk közti szelekció, a tanulók kritikus befogadó magatartásának
formálása, kialakítása. Az általános nevelési célokhoz a kreativitás, a problémafelismerő- és megoldó-képesség, a képzelet,
a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gazdagításával kell hozzájárulnia. A művészeti
nevelésnek értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepet kell betöltenie, így képes kialakítani és
formálni a kultúra értékeit becsülő, környezettudatos magatartást.
A vizuális nevelésnek az alkotóképesség fejlesztése érdekében biztosítania kell, hogy az 5-8. osztályos tanulók fogalmi
gondolkodásának magasabb szintre emelkedésével, növekvő önismeretük, kritikára hajló magatartásuk erősödésével,
fokozatosan megjelenő realitás igényükkel egy időben az alsóbb évfolyamokra jellemző szabad önkifejezési formát az
objektívebb világszemléletre törekvés és az ennek megfelelő kifejezésmód válthassa fel. A tantárgy feladata a vizuális
megismerő képesség fejlesztése, a vizuális műveltség tudatos rendszerbe foglalása. Az alkotó tevékenységeken belül ez a
síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek birtokbavételét, a tervezési és elemi
konstruálási eljárások szabályainak elsajátítását, a létrehozásukhoz szükséges technikák megismerését jelenti. A befogadó
képesség fejlesztése a látvány és a műalkotások elemzésén, értékelésén, leírásán és a vizuális ítéletalkotás szabályainak
elsajátításán az egyetemes és benne a magyar művészettörténet stíluskorszakainak és a magyar népművészet
megismerésével valósul meg.
A kerettanterv a tantárgyi tartalmakat témakörökbe sorolja úgy, hogy a vizuális nyelvi anyagot azokon belül jeleníti meg. A
kifejezés, képzőművészet témakörei a gyermekek személyes, kifejező-expresszív képalkotásaira, valamint a képzőművészeti
ismeretekre és műelemzésre vonatkozó tartalmakat és képességfejlesztő tevékenységeket írják le. A vizuális kommunikáció
fejezetei a vizuális megismerés képességeinek fejlesztésére szolgáló tevékenységeket, valamint a köznapi, informatív,
tudományos vizuális közlések megértését és alkalmazását segítő ismeretanyagot foglalják magukba. A tárgy- és
környezetkultúra egység pedig a tárgykultúrával és az építészettel kapcsolatos tervező, konstruáló és elemző
képességfejlesztő tevékenységeket tartalmazza. A témaköröket az alkalmazott technikák leírása egészíti ki.
A tananyag bővülő, spirális elrendezésű; a témakörök, fejlesztendő képességek és fő tevékenységformák évenként
ismétlődnek, tartalmukban gyarapodnak, műveleti szintjük emelkedik. A tanítás során a kerettantervi követelmények szerinti
képességfejlesztések a több témakör szempontjait magába foglaló komplex, gyakorlati tevékenység központú feladatokkal
teljesíthetők a leghatékonyabban.
Fejlesztési követelmények
A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen várható a tanulók egyéni eltéréseket mutató képesség, készség, ismeret, és
magatartásbeli fejlődése, melynek tényét minden esetben önmaguk év eleji szintjéhez, valamint az életkori jellemzőkhöz
viszonyítva ítélhetünk meg. A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen egyéni eltéréseket mutató képesség-, készség-,
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ismeret- és magatartásbeli szint várható a tanulóktól. A fejlődés mértékét minden esetben kinek-kinek önmaga év eleji
szintjéhez, valamint saját korosztálya jellemzőihez viszonyítva ítélhetjük meg helyesen.
Alkotó képességek
A felső tagozatos diákok nyitottságát, érzékenységét, a vizuális élmények, esztétikai hatások iránti változatos alkotó
tevékenységek által motivált érdeklődését a tudatos megfigyelés, vizuális viszonylatok és összefüggések, minőségek
részletgazdag emlékezeti megőrzése, képzetek felidézésének képességei fejlesztésére kell mozgósítani. Képzelőerejük
működtetése és fejlesztése, belső képekben való gondolkodásuk (vizualizáció, képi szelekciók és redukciók,
transzformációk), képzettársításaik tágasságának, alkotásaik eredetiségének nyomonkövetése a feladat. El kell érni, hogy
alkotóképességük a komplexitás kedvelésében, a merev formai rend kerülésében, szokatlan megoldások alkalmazásában
nyilvánuljon meg. Kreativitásuk ötleteik áramlásában, problémamegoldási leleményességükben, érzelmekkel kísért tetteiken
keresztül fejlesztendő. Érdeklődési körük szélesedésével feladataikat többféle anyag és eszköz használatával igyekezzünk
megoldatni. Késztessük őket arra, hogy jelrendszerük többnyire árnyalt, egyéni stílusjegyeket hordozzon. Érjük el, hogy
elképzeléseik megvalósításában módszerességre törekedjenek, s meglévő készségeik, képességeik és ismereteik könnyen
mozgósíthatók legyenek. A tanulókat többségét igyekezzünk képessé tenni viszonylag újszerű alkotások létrehozására;
azoknál, akik inkább a reproduktív jellegű alakításban képesek igényes, elmélyült munkára, e képességük továbbfejlődését
tekintsük célnak. Tegyük képessé a diákokat arra, hogy eredményeiket többnyire kritikusan vizsgálják, és törekedjenek
mások teljesítményének reális megítélésére.
Befogadó, megismerő képességek
Vizuális megismerő és befogadó képességeiket - melyeket a térbeli, formai, színbeli, mozgásbeli, az anyagokkal,
esztétikummal kapcsolatos élmények, a képi világ iránti fogékonyság jellemez - tovább kell fejleszteni. Mozgósítani kell
érdeklődésüket, hogy képesek legyenek látványok célirányos, egyre tudatosabb megfigyelésére; a belső képek, képzetek
emlékezeti felidézésére. Vizuális memóriájuk által váljanak képessé belső képekben, vizuális, esztétikai művészeti
képzetekben való gondolkodásra, képzeleti műveletekre (összehasonlításra, elemzésre, következtetésre, ítéletalkotásra,
szintézisre). A látványban rejlő jelentést, a művészi kifejezésben testet öltő esztétikai hatást, a képi információ tartalmát
legyenek képesek adott szempont szerint elemezni, értelmezni. Növekvő objektivitással váljanak egyre képesebbé a látható
(tér, forma, szín, változás, mozgás) minőségek és viszonylatok, problémák megítélésére, tárgyilagos szemléletére, lényeges
összefüggések (külső és belső forma, forma és tartalom, stb.) megértésére, szavakkal is kísért ábrázolásbeli elemzésére.
Tegyük képessé a tanulókat, hogy vizuális, művészeti képzeteiket és ismereteiket mozgósítani tudják az adott szempontok
szerinti tárgy- és műalkotás-elemzések során: törekednek egyéni vélemény kialakítására a számukra mértékadó egyéb
vélemények alapján. Tegyük lehetővé, hogy esztétikai élményeik mélysége érzelmeikben is tükröződjék, ízlésítéleteiket
képesek legyenek egyéniségüknek megfelelően megfogalmazni.
A tanulást segítő képességek
A vizualitás fejlesztése nélkülözhetetlen a tanulásban, a művelődésben és a mindennapi életben. Az információk
áttekinthetővé tételéhez, tagolásához, szemléltetéséhez, ábrák megértéséhez és létrehozásához szükséges felkészültséget
kell biztosítanunk tantárgyunk tanulásával. Ezáltal sajátítsa el a tanuló a vizuális információk formáit, és ismeri meg forrásait
(könyvekben, kiállításokon és egyéb ismerethordozókban).

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI SZAKMAALAPOZÁS OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
Az egységes iskola követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség,
ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget a képi
emlékezet és képzelet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító
tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a
gondolatok, érzések, elképzelése, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára.
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó
tanulók épességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és
gyakorlását. A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Fegyelembe veszi az életkori
sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és
alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően
fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. A képző- és
iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti
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meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és továbbéltess, segítsen a hagyománytisztelet
megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában.
Fejlesztési követelmények
Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. Ismertesse meg az egyetemes
emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit. Ismertesse meg a
kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji sajátosságait. Ösztönözze a tanulót az önkifejezés
eszköztárának gazdagítására és készítse fel a tanult művészi kifejező eszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót:


a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére



a vizuális információk, közlemények megértésére



a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra



a tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra



a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére



a kifejezési eljárások használatára



az élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére



a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására



a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére



a vizuális önkifejezésre, alkotásra



tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére



tervezésre, konstruálásra



a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére



eszközhasználatra, anyagalakításra



a baleset- és munkavédelmi előírások betartására



tárgykészítésre, környezetformálásra



a kézműves tevékenységek gyakorlására



a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésér



a rendeltetés – a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére



a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására



a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére



a műelemzési eljárások alkalmazására.

Tegye lehetővé a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. Alakítsa ki a tanulóban,fejlessze a teremtő
képzeletet és improvizációs készséget:


az esztétikum iránti igényt,



az esztétikai élményképességet,



az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.

Rajz – festés - mintázás
A rajz – festés - mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A szakmai előkészítő foglalkozások során
a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg. Műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet, és média területén a helyi lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül
a tanuló érdeklődésének és képességeinek megfelelően választhat. A képző- és iparművészoktatás óraszámai figyelembe
vétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is
bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott kötelező tanítási óráin részt vehet
CÉL
Az egységes iskolai művészetoktatás 5-8. évf. résztvevő tanulók számára a program a következő cél- és feladatrendszert határozza meg:

a látás és látványértelmező képesség fejlesztése,

jártasság a térábrázolásban és a geometria lapelemeiben,

a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők

jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben,

tudatosítása,

a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű

a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése,

elsajátítása,

a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése:

az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a



az elemzés,

médiaművészet (intermédia) megismerése, alkalmazása,
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az elvont gondolkodás,

a művészettörténet nagy korszakainak ismerete,



a képi gondolkodás,

a vizuális kifejező készség fejlesztése.



a képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés),

KÖVETELMÉNYEK
A tanuló az 8. évfolyam végén ismerje:

legyen képes:

a rajz-festés-mintázás alapelemeit,

a látványt értelmezni,

a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét,

a kompozíciós ismereteket alkalmazni,

a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit,

a síkban és térben alkotásokat létrehozni,

a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának

a művészettörténet nagy korszakait ismertetni.

módjait,
a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet
világában,
TANANYAG
Ismertesse meg a tanulókkal

Feladatai

Segítsen ismereteket szerezni

a vizuális nyelvrendszer alapjait,

Ismertesse meg

az absztrakció fogalmáról, a vizuális

az ábrázolás lapvető

az egyes témák, témacsoportok

kommunikáció (képi jel-jelentés)

törvényszerűségeit,

anyagokkal történő változatos

összefüggéseiről és alkalmazásáról.

az ábrázolási konvenciókat az életkor

feldolgozását,

Alakítsa ki a tanulókban

függvényében

a képzőművészet nyelvi, kifejezési

a tárgykultúra és a művészeti

a művészettörténet néhány fontos

módjainak néhány törvényszerűségét.

alkotások értékeit felismerő

(kezdeti) korszakát és e korszakokban

képességet,

alkalmazott alkotó módszereket

az igényt az önálló alkotómunkára.
A művészettörténeti ismeretek és
műalkotások elemzése minden
évfolyamon az életkornak
megfelelően a tananyaghoz és az
adott témához kapcsolódjon

5. évfolyam / összesen 74 óra
Formai felfedezések
A természeti és ember alkotta környezet esztétikai szempontú vizsgálata
Közvetlen élmények elemzése, motívumgyűjtés (gyűjtögetés)
A forma (természeti, mesterséges) egészének és részeinek kapcsolata
Jellemző nézetek, karakter megjelenítése vonalképző eszközökkel
A formák csoportjának kompozíciós megoldásai a kiemelés, sűrítés alkalmazásával

A feladatokhoz,

problémákhoz kapcsolt műalkotások elemzése
Mintázás. Plasztikai minőségekben (ritmus, textúra, pozitív-negatív) gazdag felület létrehozása agyaglapon
nyomhagyással
Az írás , nyomtatás története a mezopotámiai kultúrával kezdődően a tananyaghoz kapcsolódóan ,az életkor
figyelembe vételével .
Különféle anyagokból (természeti, mesterséges) kollográfia készítése a faktúrák kontrasztjával
Színek kölcsönhatása
Művészeti élmények (színház, tánc, mesék) feldolgozása színes kompozícióban, színkontrasztok, színharmóniák
alkalmazásával (pasztell, tempera, kevert technikák megoldásaival)
Saját élmény kifejezése képsorozattal a feladathoz kapcsolt műalkotások elemzése nyomán, szubjektív szín-,
térábrázolás lehetőségeivel
Mesehős portréja a színek kifejező erejének alkalmazásával (vidámság, bánat, félelem)
Forma és mozgás
Portré. Karakter ábrázolása a mimika, groteszk lehetőségeivel
Álarc készítés -alaklemez után saját fantáziával fejlesztve
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Mozgás-változás, mozdulat, egyszerű mozgássor elemzése, megjelenítése
Vonalas ábrázolás közvetlen élmény (mozgásos szituációk, film, fotó) alapján
Mozgatható baba modell – papírból –mozdulattanulmány,
A forma felépítése, formatömegek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló-, guggoló, több-kevesebb figura,
árnyképek)
Szobrászati alkotások elemzése, kiállítás látogatás
A téli ünnepkör néhány eleme (hagyományok, szokások)
Több figurás kisplasztika mintázása ünnepkörökhöz kapcsolódóan (Betlehem, regölés)
Az anyagszerűség követelményeinek megtartása, ragasztás agyagpéppel
Játékkonstruálás, agyag-kerámia fejű bábok, babák textil és más anyagok alkalmazásával
Ember és terek
Épített terek, helyi építészeti (műemlék) alkotások megfigyelése, építészeti motívumok gyűjtése (vázlatok a szűkebb
és tágabb környezetből pl. templomokról , kúriákról, lakóházakról)
Síkjellegű városképi kompozíciók készítése sötét-világos folt redukcióval, kontraszttal
Grafikai munkák nagyobb méretben
Plasztikai megjelenítés papír és más anyagokkal
Térplasztika illusztratív tartalommal (labirintus)
Nagyméretű, színes képi kompozíciók, csoportmunkával szubjektív szín és tér használattal, az alkalmas technika
megválasztásával
Minimumkövetelmény


A tanuló ismerje és legyen képes alkalmazni



a síkbeli ábrázolás alapvető elemeit,



a különböző rajzi és festészeti technikákat (grafikai eszközök, vízfestés, tempera).



Legyen képes vizuális élményeit megörökíteni életkorának megfelelően

6. évfolyam / összesen 74 óra
Természeti motívumok
Növények (fák) formája, szerkezete, színei, a forma és színkarakterek (színes ceruzák, kréták, akvarell technika)
Tematikus feladatok a tanulmányok felhasználásával
Életfa motívum megjelenítése (népmesék, legendák, mítoszok alapján), sgraffito jellegű viaszos technika
alkalmazása
Átírás képi igénnyel, egyéni, esztétikusan formált kifejezéssel
Növény és állat tanulmányok, illusztrációk különböző művészeti korokból különböző kultúrákból
A mítoszok, legendák állatai
Fantáziára épülő illusztratív feladatok
Állatok ábrázolása közvetlen élmény alapján
Mozgás, arány, formatömeg érzékeltetetése vonalrajzzal
A mesék táltosai, paripái – alkotó képzelet és tanulmányok felhasználásával, figurális dombormű mintázása
Kép, jel, jelkép szimbólum
A forma jele, a karácsony jelképei – dekoratív tervezés
Mézeskalácsformák tervezése
A mézeskalács sütés hagyományai, a mézeskalács díszítésének motívumai sókerámia és agyagformák készítése
Karácsonyi díszek szalmából
A népi játék, a népi kézművesség néhány eleme
Az emberi arc belső arányai, a karakter, a mozgás-változás, a mimika megjelenítése képi igénnyel
Alakoskodások, szimbolikus tartalmak megjelenítése plasztikában
Viselhető maszk készítése torzítással, szimbolikus tartalommal, plasztikai minőség, grafikai minőségek
alkalmazásával (papír-, gipszmasé, agyag)
A képzőművészet és társművészetek (színház, irodalom, zene, tánc) kapcsolata
Testfestés, maszk, jelmez, díszlet készítése
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Kiegészítő anyag (a helyi lehetőségeket figyelembe véve):
Hószobrászat
Tónusredukció-foltra bontás fénykép alapján, fénymásoló használatával
Nyomtatás több színben
Forma, tér, szerkezet
Konstruálás, különböző szerkezetek készítése többféle anyag felhasználásával (pálcák, drót) vagy térépítés ,térbeli
kompozíciók készítése természetes és mesterséges anyagokból.
Néhány egyszerűbb szerkezet vagy épített tér képi síkredukciója
Kiállítás látogatása(műfajok felismerése)

Minimumkövetelmény


A tanuló rendelkezzen alapvető formaismerettel.



Tudja alkotó módon alkalmazni ismereteit a képi, rajzi, plasztikai kifejezésmódokban.



Ismerje és alkalmazza a síkbeli ábrázolás alapelemeit.



Legyen képes egyszerű rajzi, festészeti technikák alkalmazására.



Tanári segítséggel legyen képes egyszerű beállítások képi, plasztikai bemutatására;
történetek, irodalmi művek képi megfogalmazására.

A 7-8. évfolyam tanítási CÉL
Alakítsa ki a tanulókban

Feladatai

a rajzi, képi, plasztikai nyelv segítségével gondolataik

a látvány értelmezésének fejlesztése

önálló, alkotó módon történő kifejezését,

az ebben szerepet játszó tényezők (formai és tartalmi

a csoportos és egyéni kreatív tevékenységek számos

elemek) megismerése

formáját,

az elvont gondolkodás (absztrakció) szerepének

a kritikai véleményformálás igényét és képességét, mely a

felismerése és alkalmazása munkáikban

saját és mások alkotásainak megítélésében segítségükre

a sűrítés, és felbontás, mint alkotói (komponálási) eszköz

válhat,

ismerete és alkalmazása

a művészet iránti érdeklődést

a képi kifejezés összefüggéseinek felismerése és

ismertesse meg az ábrázolási konvenciókat

alapszintű alkalmazása
a művészettörténeti ismeretek tudatos beépítése az alkotó
tevékenységbe.
Ismertesse meg a különféle képzőművészeti technikák
gyakorlásához szükséges eszközök és anyagok
használatát.

7. évfolyam / összesen 55,5 óra
A síkból a térbe
Emelkedő forma grafikai, színbeli, plasztikai és egyéb feldolgozása.
A vizuális alapelemek (pont, vonal, folt) virtuális (képzelt) térbe történő elmozdulásai
Játék a vonallal a sík és tér határán
Térábrázolási rendszerek
Térábrázolási rendszerek feldolgozása a művészettörténet nagy korszakain keresztül, műalkotás-elemző órák
segítségével
Őskor, Egyiptom, Mezopotámia, Görög, Római
Tér és idő feldolgozása
Saját élmény munkafolyamat megjelenítése képsorozattal
Életkoruknak megfelelő térbeli ábrázolási formák alkalmazása
Technika: tempera, tollrajz
Statika és dinamika
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Statikus és dinamikus kompozíciók fejlesztése, alá-fölészervezés, nagyságrendi kiemelések természetes és
mesterséges formák, saját élmény és illusztrációs feladatok segítségével
A kompozíciós elemek szerepe
Technika: tollrajz, festés, kollázs, nyomatok, plasztika
Vonal, folt, szín
A vonal, folt és szín formaképző szerepének vizsgálata szabad témaválasztás alapján
A természetes és mesterséges környezet, a hagyományos népi életmód eseményeinek feldolgozása
Archaikus kultúrkincs
Az archaikus kultúrkincs és évszakhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai és grafikai feldolgozása
Teremtésmítoszok, mitológiai, bibliai történetek
Minimumkövetelmény


A tanuló ismerje és használja a sík és tér alapelemeinek rendszerét.



Tudjon bánni a grafikai eszközök közül a tollal, krétával.



Ismerje a 12 fokú színskálát és tudja azt képek elkészítésénél alkalmazni. Ismerje az
emberiség mítoszainak néhány fontos művét és legyen képes ezzel kapcsolatos művek
elkészítésére.
Tudja és ismerje a vonal, folt, szín képalakító szerepét.


Szín-világ

Spirál és hullám

Szín-világ a monokróm színhasználattól a komplementer

Természetes és mesterséges formák szerkezeti,

színpárokig

látvány utáni és élményszerű feldolgozása

Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei

Képi (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs),

Tiszta színekből és szürkékből építkező kép

grafikai (metszet, tollrajz) és plasztikai (gipsz,

Három főszínre hangolt kép

agyag) feldolgozás szabadon választott technikával

Magában való színkontraszt (J. Itten), színezet kontraszt

Műalkotás elemzés

Komplementer színpárok

Az elemzés és feldolgozás az évfolyam feladataihoz

Szín és tér, színes tér – színes plasztikák

kötődik

Életképek

Mondák, eposzok

Életképek és térábrázolási rendszerek

Mondák, eposzok illusztrációs feldolgozása, képi

Korok ünnepeinek és hétköznapjainak

megjelenítése (Biblia, mondakörök, pl. görög,

megjelenítése a megismert ábrázolási rendszerek

római ,indiai, magyar…stb.)

segítségével

Főhős és mellékszereplő viszonyának kompozíciós

Képi, grafikai, plasztikai, fotó, videó feldolgozások,

érzékeltetése

életképek, jelmezek, díszletek

Ikonszerűség és epikus előadásmód
Zárt formájú kompozíciók

Minimumkövetelmény


A tanuló ismerje a szín téralakító szerepét a monokrómiától a komplementerekig.



Legyen képes mesterséges és természetes formák szerkezeti rajzának elkészítésére, a
bennük rejlő dinamika felismerésére.



Legyen képes illusztrációs munkák készítésére.

8. évfolyam / összesen 37 óra
A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a romantika. Kompozíciós módszerek, a tér illúzionisztikus megjelenítése
A műfajok születése. A megismert művészettörténeti korok műveinek felhasználásával parafrázisok készítése (portré,
csendélet, tájkép) Különböző korszakokból kiválasztott festmények, szobrok, épületek elemzését célzó gyakorlati feladatok
(másolás, átírás , makettezés)
Szerkesztések

Test-modellek

Az axonometria, perspektíva, rekonstrukció tapasztalati

Az egyszerű és összetett forgástestektől a zárt és

úton történő megismertetése

nyitott szögletes testekig
Modellezés, származtatás, nézőpontváltás, vonal
értékek
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Technika: ceruza és szénrajz
Test-modellek

Drapériák, egyszerű csendéletek

Az egyszerű és összetett forgástestektől a zárt és

Színproblémák: lokál, valőr, reflexek, szín

nyitott szögletes testekig

redukció, monokromitás

Modellezés, származtatás, nézőpontváltás, vonal

Megvilágítási feladatok-színes árnyékok előállítása

értékek

és komponálása térben

Technika: ceruza és szénrajz

Telifény, szemből világítás, ellen- és súrolófény
(rajz, festés, fotó…)
Festmény színbeli áthangolása

Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje az eddig alkalmazott, életkornak megfelelő térbeli ábrázolási módok alapelemeit,



tudjon azok segítségével egyszerű és bonyolult testcsoportokat ábrázolni.


Legyen képes a színdinamikai ismeretei felhasználásával önálló képek elkészítésére.



Ismerje és tudja alkalmazni önálló munkáinál a plasztikai szabályokat, negatív-pozitív formákat.



Tudjon megjeleníteni vonalakkal és árnyékolással síklapú forgástestekből álló tárgy együttest



Ismerje és a plasztikus formák megjelenítése során alkalmazza az önárnyék, vetett árnyék és reflex
jelenségeket.

Nézőpontváltás
Természeti formák és drapériák együttes megjelenítése, kompozícióba rendezése
Nézőpontváltás
A kompozíció és a látványábrázolás szempontjai
Festés, rajzolás (tempera, akvarell, pasztell, ceruza, kréták, toll, szén)
A portré
Portré készítése élő modellről
Szerkezeti és arányrend
A fej mozgásban
Nézőpontváltások, tónusos ábrázolás (képi igénnyel)
A portré rajzolás kánonjai
Az emberi alak
Alak vázolása, arányai, térbeli helyzetének, mozgásának felismerése és feldolgozása
Kroki, szerkezeti rajz, résztanulmányok (kéz és láb)
Rajzi, plasztikai munkák
Játék a műalkotással (összevetések)
Játék a műalkotásokkal (belenyúlás, átalakítás, montázsok)
A megismert művészettörténeti korszakok kreatív feldolgozása képi, plasztikai eszközökkel
Adott belső és külső tér hatásának és esztétikai jelentésének megváltoztatása.
Minimumkövetelmény


A tanuló ismerje és használja a jártasság szintjén a képi, plasztikai, grafikai technikák alapelemeit.



Sajátítsa el és használja az ábrázolási konvenciók alapformáit.



Legyen képes önállóan a klasszikus emberábrázolás szabályainak alkalmazására (képi, plasztikai
feldolgozás).



Ismerje a művészettörténet nagy korszakait, legyen jártas a műalkotások elemzésében.



Legyen képes esztétikai minőségek megítélésére.
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Iparművészet szakmacsoportos alapozás: 5-8. évfolyamon választható modulrendszerbe beépítve a rajzfestés- mintázás óraszámába: /bábkészítés, kerámia, kézművesség, tűzzománckészítő/
BÁBKÉSZÍTÉS
A PROGRAM CÉLJA, FELADATAI
A bábkészítő műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan
a tanuló:


váljon képessé a művészetekről tanult ismereteit felhasználni,



legyen képes látványteremtésre, mondanivalója bábokkal való kifejezésére és a bábok alapmozgásainak elsajátítására,



ismerje meg az ősi formavilágot és legyen képes azt újjávarázsolva megfelelő jelrendszert kialakítani, használni

A bábkészítő műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló:


ismerje meg a bábkészítés és bábjátszás történetét,



legyen képes megkülönböztetni a bábok alapvető típusait,



sajátítsa el a legfontosabb bábtípusok elkészítési módját,



értelmezze a bábok karakterét, speciális ruházatát, plasztikáját,



tanulja meg a bábmozgatást, bábjátszást,



anyagismereti tudásával tárja fel az alkalmazható anyagokat,



ismerje meg a szerszámok, gépek biztonságos használatát.

Legyen képes:


a képzőművészet lehetőségeit, eszközeit felhasználva olyan tárgyakat, figurákat készíteni, amelyek színpadon a
„színész” feladatait látják el,



tartalmat adni az egyszerű tárgyaknak, eszközöknek,



a célnak megfelelően az egyszerű és az összetettebb képzőművészeti megoldásokat megtalálni,



megbízható szerkezeteket konstruálni, amelyek stabillá és biztonságossá, ugyanakkor megfelelően mozgathatóvá
teszik a figurákat,



játszani a műfaj adta átváltozási lehetőségekkel,



különböző módszerekkel plasztikussá tenni a kiszemelt tárgyat, vagy kialakítani a báb plasztikáját,



kosztümöt készíteni a plasztikára és azt megfelelő módon felerősíteni, elősegítve az átváltozásokat és a játék
könnyedségét.



a játéktér lehetőségeit,



a dramaturgia alapvető szabályait, különös tekintettel a bábműfajra,



az emberi test anatómiáját,



a karakteres mozgás lényegét,



az animáció lényegét,



a fényhatást kifejező erejét, a fény tulajdonságait,

Tananyag:
Bevezető és összegző beszélgetések, értékelések

Textilmunkák

Kirándulások színházlátogatás (nem csupán

Színes zoknik, harisnyák kitömése

bábszínház lehet)

Harisnyafigurák készítése (elkötéssel)

Kiállítás megtekintése

Rajzlapra ragasztás – virágok, házak, emberfigurák,

Bemutató foglalkozások (vendégek, szülők előtt)

állatkák
Ajándékkészítés varrással – kis tarsolyok,
tolltartók, játéktárolók
Óriásbábok tömése

Papírmunka

Vegyes anyagok

Papírhajtogatások

Plasztilin, gyurma, lisztgyurma formázása,

Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, ollóval

pálcikára tűzése

kivágás, festés stb.)

Természeti anyagok, ága, termések, levelek önálló

Hurkapálca figurák elkészítése, megmozgatása

alakítása, más anyagokkal együtt való

Álarcok, maszkok, csákók készítése

felhasználása

Zsinegen rángatható figurák készítése

Babaszoba készítése, berendezése

197

Pálcára szerelt kis dobozok megjelenítése
Zacskóbábok (kézre, fejre húzhatók) készítése
Az elkészített figurák valamilyen mese vagy vers szereplői legyenek, amelyeket játszanak el, vagy táncoljanak el a tanulók
éneklés kíséretével. Egy-egy elkészített munka tehát több funkciót töltsön be, az elkészítés technikájának megtanulása
mellett keljen életre, jelenítsen meg jót vagy rosszat.
Rögtönzött bábfigurák készítése varrás nélkül
Anyaggyűjtés (termények, flakonok, papírdobozok,
lécek, ága, fonalak).

Fakanál- vagy botbáb készítése
A báb karaktere, arányrendszere; a játéktér
Fej karakterének kialakítása applikációval

Textilanyagok gyűjtése, mosása, vasalása,

Fej és törzs arányának kialakítása

rendszerezése

Ruházat (húzott szoknya) megvarrása, felerősítése

Kedvenc mesehős, állatka vagy más figura

(pl.: ragasztással)

kiválasztása és (a begyűjtött anyag segítségével)

Lábak, kezek, testjelzések (farok, taréj) kialakítása

elkészítése

Meseválasztás, zeneválasztás (dalok)
A meséhez való figurák elkészítése
A bábok megmozgatása paraván nélkül majd
paraván mögött
A mesefigurák karakterének kialakítása hanggal,
taglejtéssel
A paraván mögötti játéktér megismerése,
bejátszása
Próbák, majd a mese eljátszása

Igényesebb bábok készítése

Díszletkészítés

Ujjra vagy botra húzható kisméretű, ún. gyűszűbáb

A színpadkép fogalma; síkdíszlet, féldomború

tervezése (pl.: betlehemes játék)

díszletek; a redukció

A fej kialakítása

Az előző évfolyamon kiválasztott meséhez teljes

A ruha elkészítése – húzott szoknya

színpadkép tervezése, készítése

A teljes báb elkészítése

Síkdíszletek (hát, fa, domb, erdő, virágos rét, híd,
patak…) készítése
Textildíszletek, drapériák, függönyök
Féldomború díszletek, habanyagból, kasírozva
Díszletjelzések, redukció

Síkbáb készítése pálcára vagy lécre szerelve

Árnybáb készítése

A síkbáb fogalma, felépítése; bábtörténeti

Bábtörténeti ismeretek – az árnybáb fogalma; a

vonatkozás

vetítés törvényszerűsége; játék a fénnyel

Kartonból kivágott fej, kéz, láb összeépítése a

Mese vagy egyéb történet, irodalmi anyag és a

törzzsel (mozgatható módon)

hozzá illő dalok, zenék kiválasztása (pl.: a

A végtagok véletlenszerű mozgatása

láncmesék, balladák) árnybábjátékhoz

A végtagok összerendezett mozgatása,

Bábok elkészítése (anyaga színes vagy festhető

mechanikus összeépítés (pl.: madzaggal,

merev műanyag fólia; a figurák ruházata festéssel

gumirugóval, pálcával)

készül, gazdagabb, igényesebb grafikai eljárással)

Ruházat elkészítése varrással, ragasztással

Díszletek elkészítése, színpadépítés
A mozgatási mechanizmus megismerése
Játék a vetítőgéppel – élesebb árny előállítással
Próbák. Előadás

Árnybáb készítése

Egyszerű kesztyűs bábok készítése

Bábtörténeti ismeretek – az árnybáb fogalma; a

A kesztyűs báb szerkezetének megbeszélése (fej,

vetítés törvényszerűsége; játék a fénnyel

kosztüm, jelzések)

Mese vagy egyéb történet, irodalmi anyag és a

Az ember- és állatfigurák jellemzői. Arányok

hozzá illő dalok, zenék kiválasztása (pl.: a

Kesztyű szabása 3 ujjra és tenyérre (mindkét kézre

láncmesék, balladák) árnybábjátékhoz

alkalmazható)

Bábok elkészítése (anyaga színes vagy festhető

Szabásminta készítése

merev műanyag fólia; a figurák ruházata festéssel

Gyűszűkészítés 1-2 ujjra

készül, gazdagabb, igényesebb grafikai eljárással)

Fej kialakítása: textilből egyszerűen kitömve;

Díszletek elkészítése, színpadépítés

szabásminta alapján megvarrva és kitömve;

A mozgatási mechanizmus megismerése

habanyagból kifaragva; kasírozva papírból.
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Játék a vetítőgéppel – élesebb árny előállítással

A gyűszű beerősítése a fejbe

Próbák. Előadás

A fej jelzéseinek felhelyezése: applikálva, festve,
rávarrva
A kézfejek, lábfejek kialakítása, felerősítése
A kosztüm szabásmintájának elkészítése
A kosztüm megvarrása és felerősítése
A figura összeszerelése, mozgékonyságának
ellenőrzése

Darabválasztás

Bábmozgatás

A dramaturgia; a zene szerepe a mozgásnál; a

A bábszínész munkája, speciális sajátosságai az

bábkarakterek; a harmonikus díszletezés

„élő” színészi munkához képest

Darabválasztás – javasolható valamilyen keleti

Mozgatási gyakorlatok csupasz kézzel (a kézfej a

mese vagy irodalmi mű, mert a wayang báb keleti

báb egész teste; csukló a derék, a könyökkel

eredetű szerkezet

érzékeli a „talajt”; az ujjpecek a nyak mozgását

Zeneválasztás

imitálják; a báb járása, meghajlása, gesztikulációi,

Megfelelőbábok elkészítése a darabhoz.

eszközhasználata)

Díszletkészítés

Az elkészített báb kézre húzása, mozgásgyakorlat

A mozgások kialakítása, begyakorlása. Előadás

bábbal
A választott darab színpadra állítása
Próbák. Előadás

Minimumkövetelmény
Ismerje a sík- és árnybáb jelentőségét a műfaj fejlődésén belül.
Tudjon a mesedarabhoz egyszerű színpadképet komponálni síkdíszletekkel és síkbábbal (pl.: mezőn fa, ház elhelyezése,
báb behozatala).
Tudjon rögtönzött bábot, egyszerű fakanál bábot készíteni és az elkészített bábokat karakteres jelzésekkel megtáncoltatni.
Ismerje a wayang-báb szerepét a bábtörténetben. Tudjon egyszerű pálcás állatfigurát (pl.: ló) elkészítene, megmozgatni
(vágtat, megáll, megfordul…).
Tudjon készíteni kesztyűsbábot (kesztyű szabása, gyűszű készítése, felöltöztetése) saját kezére.
Érzékelje a báb szerkezetét. Tudja a bábot mozgatni.
KERÁMIA
PROGRAM CÉLJA, FELADATA
A kerámia műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan:


az érzelmi-, esztétikai nevelés eszközeivel járuljon hozzá a sokoldalú, érett, kreatív



fejlessze a tanuló művészi képességét, ízlését,



ítéletalkotását helyes irányba terelje,




személyiség kialakításához,

tegyen szert a tanuló alapvető mesterségbeli tudásra,
rendszerezze és közvetítse azokat az ismereteket, melyeknek birtokában a tanuló számára lehetségessé válik a
művészeti szakközépiskolára való felkészülés.

A kerámia műhelymunka feladat, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan tanulót ismertesse meg:


a kerámiaművészet sajátos nyelvével, kifejező eszközeivel, formakincsével, megnyilvánulási formáival,



a tárgyformálás anyagaival, eszközeivel,



egyes technológiai eljárások kivitelezésével és azok alkalmazási területével,



kerámiatárgyak készítésének folyamatával és tervtől a kész munkáig,



a kerámiakészítés környezet-, tűz- és balesetvédelmi szabályaival

KÖVETELMÉNYEK
A tanulóismerje:


a kerámiakészítés alapjait – a felhasznált anyagok tulajdonságait, a készítés technológiáját,



a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket,



a kerámiatörténet fontosabb állomásait,
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a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat,

legyen képes:


a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangját megteremteni,



elképzeléseit rajban rögzíteni, ezeket igényesen megoldani,



a helyes munkamenetet betartani,



tapasztalatait, ismereteit – életkori szintjének megfelelő önállósággal – a tárgykészítés folyamatába beépíteni,



műalkotások értő befogadására,



felismerni környezetében a pozitív esztétikai minőséget,



a megismert munkavédelmi szabályok következetes betartására.

TANANYAG
Az agyaggal való ismerkedés

Pozitív-negatív

Agya, gyurma, tészta, viasz, nemez – mint

Apró természeti formákról gipsznegatív öntése

plasztikus anyagok – összehasonlítása

Síklap formálása – szabályos és szabad

Az anyag jellegéből következő alakítási

ritmizálással -, ellentétpár öntése gipszből

lehetőségek
Színes agyagok
Földfestékek, színes masszák készítése, ritmusgyakorlatok
– ékszerkészítés
Felületdíszítés alkalmazása tárgyakon

Monogrampecsét faragása
Felületdíszítés színekkel
Masszagyúrás, lapsodrás, kör és szögletes
síkfelület tagolása engobbal
Figurális kerámia

Síklapokból készített egyszerű tárgyak, azok

Kisméretű karakteres állatfigurák, gyermekjátékok, pl.:

engobbal való festése

cserépsíp készítése

Technológia

Technológia

Technológiai ismeretek

Technológiai ismeretek

Az agyag legfontosabb tulajdonságaim kezelése,

Relief és negatívja

képlékenysége, alakítási lehetőségei

Színes agyagok és masszaszínezés

Kerámiatárgy készítésének fázisai, formaadás,

Agyag képlékenysége és megmunkálása

engobozás, mázazás munkarendje

Kézi korongon történő felrakás és korongozás

Formák összeragasztásának hibaforrásai

kapcsolata

Az edényvastagság határai

Korongozási alapismeretek

Az engobfelhordás lehetőségei, hibaforrásai

Baleset-, munka- és környezetvédelmi ismeretek

A gipszöntés folyamata

Kerámia műhely látogatása –lehetőségektől függően

Baleset-, munka- és környezetvédelmi ismeretek
Szaktörténet
Szaktörténeti ismeretek
Mezopotámia és Egyiptom fazekassága
Európa kőkori fazekassága, figurális kerámiája

Edénykészítés I.
Edényalakítás szétnyomkodással, marokedény
készítése, engobos díszítés
Díszítés természetes anyagokkal, gyöngy
alkalmazása a díszítés során.
Retusálás alapfokon.
Hurkaedény készítése

Szabadon formálható kerámia

Felületalakítás

Apró agyagplasztikák – ember és állatfigurák –

Masszagyúrás, lapnyújtás, méretrevágás

készítése ragasztással, több darabból összeállítva

Kör és szögletes síkfelület tagolása engobbal

is; földfestékkel való díszítése
Edénykészítés II.

Korongozás

Különféle formára és formába való döngöléssel

Ismerkedés a korongozással, alapfogások

készítet tárgyak előállítása

elsajátítása

Figurális kerámiaedény díszítés: festés, rátét,
faragás, karcolás
Képkeret nyújtással , formára igazítással

Nyomhagyásos és plasztikus díszítés (karcolás,
rárakás, stb.)
Alaptípusok ismerete és alkalmazása
Lehetőségektől függően kiállítások megtekintése

Szaktörténet

Pozitív, negatív, relief

Szaktörténet ismeretek

Gipszlap öntése, agyagba, gipszbe való karcolás,

A görög és római kerámia

felületképzés mélyítéses technika alkalmazása

Középkori edénytípusok, kályhák, kályhacsempék

(dobozkészítés).

Reneszánsz kerámia
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Díszítés : rátét, engob , üveggyöngy

Laptechnika(egyszerűbb tárgyak készítése pl.
könyvtámasz, mécsestartó
Negatív ellenpár készítése

Pecsétnyomó készítés
Saját tárgyak megkülönböztetésére szolgáló
gipszpecsét faragása
Edénykészítés II.

Edénykészítés III.

Formára vagy formába rakott intarziaedény
Népszokások, ünnepek

Kézi korongon történő edényfelrakás
Edénykészítés I.

Farsangi álarc

Különféle marokedény készítése, azok díszítése

Húsvéti tojás, dekoráció – gipszformába való

nyomhagyással

nyomkodással
Technológia

Szaktörténet

Technológiai ismeretek

Szaktörténeti ismeretek

Szögletes formák összeépítése, vetemedés,

A habán kerámia

zsugorodás

A török kerámia hatása

Fedőkialakítási variációk

A magyar népi fazekasság edénytípusai és díszítési

Máztípusok (átlátszó-, fedő-, ón-, ólommázak)

módjai

Különféle kemencetípusok
Baleset-, munka- és környezetvédelmi ismeretek
Felületalakítás I.

Felületalakítás II.

Nyomhagyásos gyakorlatok síkfelületen

Síkfelület tagolása engobbal (csíkozás, fröcskölés,
ecsettel való festés, írókázás…)

Felületalakítás III.

Edénykészítés

Síkfelület kialakítása színes masszák segítségével

Síklapokból készített egyszerű fedeles tárgy
készítése, díszítése a ritmusgyakorlatok
alkalmazásával

Korongozás

Anyaggyűjtés

Egyszerű alapformák, azok díszítése a

Edényformák rajzolása, díszítmények másolása,

ritmusgyakorlatok alkalmazásával

elemzése

Lehetőségektől függően kerámia műhely

A helyi tájegység mintavilágának felhasználása a

megtekintése

díszítésnél-amennyiben van ilyen

Korongozás I.

Korongozás II.

Egyszerű hengeres formák fölhúzása, a felület tagolása

Egyszerű edényformák korongozása különféle

engobbal

peremmegoldással
Fenékszög esztergálása
Fedő kialakítása, korongozása.

Fülezés

Mázas edény készítése

Fülhúzás, felragasztás

Mázazási, kemencerakási gyakorlatok
Az égetés figyelemmel kísérése

Minimumkövetelmény


A tanuló legyen birtokában az alapvető technológiai és szaktörténeti ismereteknek. Legyen képes a megismert
technikákat úgy alkalmazni, hogy lehetőleg repedésmentes plasztikát illetve tárgyat hozzon létre. Ismerje a
retusálás alapvető lépéseit



A tanuló legyen képes hengeres formát korongozni és fülezni.



Tudjon megfelelő falvastagságú mázas edényt készíteni.



Birtokolja alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat.



A tanulónak legyen alapvető technológiai és szaktörténeti ismerete. Birtokolja alapszinten az elsajátított
tárgykészítési technikákat.



Legyen képes egyszerű edényeket felrakással elkészíteni és díszíteni.



Legyen képes a már megtanult technikákat egymással kombinálva is alkalmazni.



A tökéletes retusálás alkalmazása.



A tanulónak legyen alapvető technológiai és szaktörténeti ismerete.



Tudjon a megismert tárgyalakítási eljárás birtokában és tárgyat létrehozni.



Legyen képes egyszerű korongozott tárgyakat készíteni és engobozással díszíteni, kemencébe rakáshoz
előkészíteni.
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Legyen tisztában a selejt megművelésének módozataival elméletben és gyakorlatban. A fazekasság díszítési
módozatait ismerje és alkalmazza.

KÉZMŰVES PROGRAM CÉLJAI, FELADATAI
A kézműves műhelymunka tanításának célja:
A tanulók számára azoknak az elméleti és gyakorlati tudnivalóknak a biztosítása, melyek lehetővé teszik az önálló
alkotómunkát, az önkifejezést. A kézműves tevékenységek megismertetésével a hagyományos népi kultúra ezen területének
átörökítése, a múlt értékeinek beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó tevékenységbe. A kézművesség során a manuális
és konstruáló képesség, a kreativitás fejlesztése, az esztétikai érzék fejlesztése, mélyítése. A természetes anyagok
felhasználásával a természetközeli szemlélet kialakítása és megerősítése, a környezet harmonikus életvitel, a
környezetalakítás képességének megalapozása, az értékteremtés és – megőrzés igényének létrehozása. A fentiek
segítségével a személyiség formálódásának pozitív irányba terelése.
A kézműves műhelymunka feladatai:


a manuális és konstruáló képesség, kreativitás fejlesztése, az esztétikai érzékenység mélyítése,



a hagyományos kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása,



a hagyományos tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának bemutatása,



a hagyományok megismertetésével múltunk, népi örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a hovatartozás-tudat
mélyítése,



a hagyományos kézműves tevékenységek szerepének és alkalmazási lehetőségeinek feltárása a mindennapi életben és
a modern viszonyok között,



a tárgy, a környezet, a létrehozó és használó ember viszonyának, harmóniájának felfedeztetése tárgyelemzéseken és a
tárgyalkotó tevékenységen keresztül,



a természethez, környezethez való kötődés mélyítése élmény-, ismeret- és tapasztalatszerzés által,



azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a nyújtása, melyek a tervezéstől a kivitelezésig biztosítják a
meghatározott célú alkotómunka elvégzését,



az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése a kézműves tevékenységen keresztül,



a felhasznált anyagok megfigyelése, elemezése, az alakításukhoz szükséges eszközök megismerése, jártasság
kialakítása balesetmentes használatukban,



a kézügyesség, a technikai érzék, a tervező – teremtő fantázia fejlesztése,



az értékteremtésen és –megőrzésen keresztül a munkára nevelés, a felnőtté válás elősegítése,



az érzelmek gazdagítása az esztétikai és etikai fogékonyság, igényesség alakítása, árnyalttá tétele, ezáltal a
személyiség fejlesztése.

KÖVETELMÉNYEK
rendelkezzen ismeretekkel:


ismerje meg a hagyományos kézműves tevékenységek minél szélesebb körét;



alakuljon ki benne a kézművesség iránti nyitottság, érdeklődés;



tudjon pozitívan viszonyulni a természethez és a múlt értékeihez,



a természetes anyagokról és felhasználási lehetőségeikről,



a tárgyalkotás szerepéről, területeiről, szempontjairól,

legyen jártas:


a kézművesség eszközeinek segítségével elképzelései, ötletei megvalósításában,



egyszerű technológiájú tárgyak készítésében,



a felhasznált anyagok megfigyelésében,



a kézműves munkafolyamatok alkalmazásában (tervezés, anyag- és technikaválasztás, kivitelezés, díszítés),



a gazdaságos munkavégzésben,



a munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megfelelő, balesetmentes használatában,



a tárgyak elemzésében,



a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására,



az önálló tárgyalkotásra, esztétikus, igényes kivitelezésű termékek létrehozására,

fedezze fel:


a tárgyakban rejlő esztétikumot,
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a hagyományos kézművesség szerepét a modern körülmények között és saját életében.

TANANYAG
A környezet anyagai

Papír batikolása

A környezet anyagainak megfigyelése: természetes

Ismerkedés a batik fogalmával

(ásványi, növényi, állati eredetű) és mesterséges

A batikolt papír felhasználásával falikép, képeslap,

anyagok

boríték, ajándéktárgy készítése

A védett és fokozottan védett növények és állatok

Egyszerű papírsablonok készítése szitanyomáshoz

köre, ezek élőhelye, az élőhelyek veszélyeztetése.

A technika ismertetése, bemutatása

Tanulmányi séta a természeti környezetben,

A tervezés lépései

különféle anyagok gyűjtése

Sablonok készítése és kipróbálása

Játékeszközök és –figurák: állat- és emberalakok

Nyomatok papírra, textilre

készítése (pl.: bogáncsbaba)

Egyéni munkák és nagy közös kompozíció készítése

Kő, homok és hó felhasználása a
játéktevékenységben
Préselt növényekből fantáziakép alkotása.
A felhasznált anyagok lelőhelyei, növények,
növénytársulások. A formák és a részformák
vizsgálata. A természeti formák felületének
tanulmányozása.
Papírhajtogatás

Ismerkedés a textillel

Az általánosan elfogadott hajtogatási jelölések,

Ismerkedés a textillel, mint anyaggal, annak

szimbólumok értelmezése

sokszínűségével

Alaphajtogatások megismerése (zsebkendő,

Fonalvezetés papíron ragasztással, varrással

szalvéta, tölcsér, sátor, batyu)

Textil foltkollázsok

Állatfigurák hajtogatása
Játék az elkészült figurákkal
Anyagok kapcsolata

Ajándéktárgyak

Természetes és mesterséges anyagok kapcsolata és

Az ajándék szerepe, ajándékozási szokások

kapcsolhatósága

Ünnepekhez kapcsolódó tárgyalkotás választott

Színes gyöngyök, kavicsok, termések, drótok

anyagokkal és technikákkal (pl.: ünnepi asztal,

egymáshoz fűzése (a megfogás, befoglalás
alaphelyzeteinek, lehetőségeinek kipróbálása)

mézeskalács)
Sík - és térüveg festése, gyertyaöntés, decupagetechnika , kisméretű, díszített filctárgyak

Textilmunkák

A család ünnepei

A tárgyak csoportjai – pl.: alapanyag szerint

Ünnepek és hétköznapok. A család ünnepei

Az anyagok tulajdonságainak megismerése az

Advent jegyében, Mikulás, karácsony, farsang,

egyszerű műveletek elvégzésével.

húsvéti ünnepek és aktuális családi események.

Egyszerű fonástechnikák – fonalsodrás, 3, 4, szálas

Egyszerűbb gyöngyfűzési technikák 1 és 2 szállal

technikák

Tárgykészítés az ünnepekhez kapcsolódóan

Textilfestés – mintázás nyomhagyással (pl.:

választott anyaggal és technikával (pl.:

krumplidúc), fröcsköléssel, ecsettel, a természetes

karácsonyfadíszek, mézesfigurák tervezése,

és mesterséges színezékek, a természetes anyagok

mézestészta készítése, tojásfestés viaszozott

festése

technikával, karcolt és rákötözött díszítményű

Szitázás– pozitív-negatív forma, sablonkészítés,

hímes tojás)

színterv, kromatika, formaegyszerűsítés

Különféle báb- és babakészítési lehetőségek

A kötözött batik változatai, viaszolt batikolás
Használati tárgyak batikolása
Rongybabakészítés – a mintázott textil
alkalmazásával
A szövés – fonás alapjai

Papírmunkák

A szövés – fonás felhasználási területei

A papír felhasználása, tulajdonságainak

A szövés – fonás anyagai, megfigyelésük

megfigyelése

A körmönfonás technikái

A szelektív hulladékgyűjtés fontossága, újra papír

Szövés eszköz nélkül, a szövőborda- változatok

készítése.

használata, szövéstervek készítése

Papírhajtogatások
Papírpépből készített színes papír,
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Többszálas fonástechnikák: lapos és gömbölyű

Vízjeles levélpapír készítése- lehetőségektől

fonások

függően

A szövés alapjai – szövés képkereten

Mozgatható végtagú figurák készítése (más
anyagok kombinálásával is)
Sárkánykészítés, modellezés a papírmasé
felhasználásával

A népmesék világa
A népmesék világa, a mesék szereplői
A jellegzetes helyzetek elemzése, a szereplők
jellemének tanulmányozása.
Az emberi test arányai, a mozgás mechanizmusának
követése videón, dián, vagy fotón.
Népmesei jelenetek ábrázolása

A varrás alapjai
A varrás szerepe
A varrás és a hímzés anyagai, megfigyelésük,
tulajdonságaik
Fonalgrafika
Egyszerű szabásrajzok szerkesztése. A T-szabás.
Egyszerű szegő és díszítő varrások

Karakteres figurák, mozgásfázisok megjelenítése,

Egyszerű lapos-, kereszt- és láncöltések

térbeli elhelyezés megvalósítása.

alkalmazása

(Mesék aktuális magyar irodalmi tananyaghoz

Mintaterítő készítése

kötve)

Saját tervezésű öltözék vagy kiegészítő szabása-

Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, növényi

varrása.

részek, textil
Népszokások

Foltvarrás
Népi hangszerek

A téli és tavaszi népszokások lényege, fontosabb

Hangszerek fajtái, szerepük a népéletben,

ünnepek

népszokásokban (pl.: zajkeltés – gonoszűzés)

Jeles napokhoz kapcsolódó tárgykészítés (pl.:

Hangadó játékok és hangszerek díszítése egyéni

betlehemépítés, farsangi maszkok)

motívumok felhasználásával, ha mód van rá,

A madzagszövés technikája

egyszerűbb hangszerek elkészítése is (pl.:

A szövőszék felvetése, szövés , tervezés,
mintaalakítás

agyagsíp, dob, köcsögduda)
Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, bőr,
növényi részek…

Szálasanyagok
A szalma, szizál és a rafia felhasználási lehetőségei

A nemezelés
Állati eredetű alapanyagok

Az anyagok megfigyelése, tulajdonságai

A természetben előforduló- és a mesterséges

A szalma előkészítése: tisztítása , festése,

színezékek felhasználása

darabolása.

A gyapjú megfigyelése, tulajdonságai, alkalmazási

Szalmafonattal készített tárgyak (pl.: aratókoszorú,

módjai

állatfigurák)

Álarc készítése nemezből, gipszmintára

Szalmacsiga fonása, esetleg szalmakas kötése.

A nemezelés technikája. A nyers gyapjú festése,

Szizál- és rafiafonatok összevarrásával készített

színes nemezlabda, nemezgyöngyök, sima és

tárgyak

mintázott nemezlapok készítése.

Egyéb szalma-, szizál- és rafiadíszek, figurák

Mintázási lehetőségek

Csomózás(makramé és indián fonat)

Kisebb nemeztárgyak készítése (pl.: nemezlabda,
tarsoly)

A nemezelés
Állati eredetű alapanyagok
A természetben előforduló- és a mesterséges
színezékek felhasználása
A gyapjú megfigyelése, tulajdonságai, alkalmazási
módjai
Álarc készítése nemezből, gipszmintára
A nemezelés technikája. A nyers gyapjú festése,

Ékszerkészítés
A népi ékszerek fajtái, az ékszerekkel közvetített
jelentéstartalom
Öltözet-kiegészítők, ékszerek készítése
Felhasználásra javasolt anyagok: bőr, gyöngy,
növényi anyagok
A gyöngyszövés

színes nemezlabda, nemezgyöngyök, sima és
mintázott nemezlapok készítése.
Mintázási lehetőségek
Kisebb nemeztárgyak készítése (pl.: nemezlabda,
tarsoly)
Népi gyermekjátékok

A bőrmunka alapjai

A gyermekjátékok szerepe – felkészítés a

Állati eredetű alapanyagok

felnőttkorra

A bőr megfigyelése, tulajdonságai
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Játékmunkaeszközök készítése (pl.: gazdasági

A bőrös munka eszközei

eszközök)

Egyszerű bőrtárgyak tervezése és összeállítása

Gazdasági életjelenetek, mezőgazdasági munkák

szíjfonással, varrással, díszítése kisebb

térbeli ábrázolása természetes anyagokból.

bőrelemekkel, más anyagokkal.

Felhasználásra javasolt anyagok: kukoricaszár,

Kisebb bőrtárgyak alkotása: lyukasztás, egyszerű

csutka, csuhé, agyag

fűzések fonások alkalmazása

Egyénileg tervezett és kivitelezett nemez használati
tárgyak és műhelyrajzuk.

Vesszőmunkák

Népi építészet

A vesszőből készült tárgyak köre, szerepük a
mindennapi életben
A vessző elkészítése
A kosárfonás alapjai (pl.: alátétkészítés)
Kisebb tárgyak, játékok vesszőből (pl.: csörgő,
állatfigurák)
Látogatás kosárfonóknál vagy kosárfonó meghívása
lehetőségek szerint

A népi építkezés – anyagai, technikái –ha mód van
rá , akkor falumúzeum (skanzen) meglátogatása
A parasztház alaprajza, berendezése
Makett készítés – település, porta, házbelső-az
alkotó munka folyamatának rögzítése kamerával,
illetve fotókkal. Fotókiállítás rendezése.
Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, vessző,
kukoricaszár, csuhé, szalma…
Ha mód van rá , népi épületek megtekintése az
eredeti helyén

Minimumkövetelmény


Alakuljon ki a tanulóban a kézműves tevékenységek iránti érdeklődés.



Próbálja ki a bemutatott kézműves technikákat, szerezzen jártasságot legalább egy technika
alkalmazásában.



A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a természethez fűződő hagyományokról, a tárgyakban a
tartalom és a forma kapcsolatáról.



Szerezzen jártasságot a szövés – fonás alapvető technikáiban, az agyag egyszerű formázási
lehetőségeiben.



A tanuló rendelkezzen alapvető ismeretekkel a népi kultúra tárgyalt területeiről: a népmesék
világáról, a fontosabb téli és tavaszi népszokásokról, az emberélet fordulóinak nagyobb
ünnepeiről.



Legyen jártas az egyszerűbb varrási technikák alkalmazásában, a madzagszövésben, a
gyöngyfűzésben és a bábkészítésben



A tanuló rendelkezzen alapvető ismeretekkel a felhasznált anyagok tulajdonságairól, alkalmazási
lehetőségeiről, a népi gyermekjátékok szerepéről, a népi építkezés néhány jellemző vonásáról, a
vessző alkalmazási területeiről.



Legyen jártas a tanult kézműves tevékenységek alapvető munkafolyamatainak alkalmazásában.

TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ
A PROGRAM CÉJA, FELADATAI
A tűzzománcozó műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan, összetett tevékenységrendszerével
fejlessze:


mindazokat a megjelenítő, ábrázoló konstruáló, tárgytervező képességeket, amelyek nagy szerepet játszanak a látás, a
kézügyesség, a technikai érzékenység, az ízlés és a vizuális műveltség kialakításában,



problémamegoldó feladataival szolgálja a kreativitás fejlődését,

A tűzzománcozó műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanulót ismertesse meg:


a zománcművészet sajátos nyelvével, kifejező eszközeivel, formakincsével, konvencióival, műjajaival, esztétikai
törvényszerűségeivel,



a képalkotás, tárgyformálás anyagaival, eszközeivel,



a technika munkafogásaival, alkalmazási lehetőségeivel,



a tűzzománcozott dísz- és használati tárgy készítésével,



a zománckészítés, környezet-, tűz- és balesetvédelmi szabályaival.
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A tűzzománcozó műhelymunka feladata, hogy alakítsa ki mindazokat a tervező, átíró, kifejező, tárgyalkotó, teremtő,
szerszámhasználó, díszítő, anyagformáló, munkaszervező képességeket, amelyek az igényes alkotómunkához
szükségesek.
KÖVETELMÉNYEK
A tanuló ismerje:


a zománcművészet példáit,



a tervezés fázisait, munkafolyamatait,



a zománcozás alapismereteit: a zománcanyag és a zománcozható fém tulajdonságait; a tűzzománcozás technikai
feltételeit; a zománcbevonás, díszítés technikáit; a szárítás, égetés műveleteit; a zománcozás munkavédelmi előírásait,

legyen képes:


zománcozási műveletek végzésére: a fémek, zománcok előkészítésére; a fémek formára alakítására; a fémek
zománccal való bevonására; homogén és bolygatott felületek kialakítására, textúra és faktúra képzésre, kitakarásra,
lefedésre, visszakaparásra, ráfestésre; zománcgrafika kialakítására; játékos zománcdíszek, táblák, muráliák
készítésére.



a tervezéshez, gondolatai képi-plasztikai megjelenítéséhez szükséges eszközrendszert: a sík és térábrázolás, alakítás
törvényszerűségeit; a színelmélet alapjait; a színterezés lehetőségeit; a betűírás, alakítás módjait; a stilizálás,
ornamentikaképzés formai követelményeit; az átírás, komponálás gazdag variációit; a vonal, folt, szín, ritmus,
méretarány kiemelő, kifejező szerepét,



a zománcművészet fogalmát, díszítő szerepét, a zománcművészet legjelentősebb tárgyi emlékeit, alkotóit, műhelyeit;
a zománcművészet fejlődési szakaszait, technikai vonulatait, stíluskorszakait; a zománcművészet kifejező eszközeit;
az ipari és iparművészeti zománctechnikát,



a zománcozáshoz szükséges tudnivalókat: a zománcozás anyagait; a zománcműhely berendezéseit; a zománcozás
gépi és kézi eszközeit, szerszámait; a fémalakítás, megmunkálás műveleteit; a fémek vegyi kezelését,



a zománcozás műveleteit: a különböző zománctechnikákat, technológiákat (a zománcfestészet, a rekesz-, sodrony-,
süllyesztett-, mélyvágású- és azsúrzománc technikáit); a zománcdíszítési módokat (az egyedi és az ipari sokszorosító
díszítés eljárásait); a felhordott zománc szárítását, égetését; az égetés utáni műveleteket; a kész zománcalkotás
feldolgozásának kívánalmait,



a megszerzett ismereteket zománckészítő munkájába beépíteni,



a zománckészítő feladathoz kapcsolódó tér, forma, színtanulmányokat; a betű, ornamentika és zománcterveket;
maketteket; magyarázó és műszaki rajzokat készíteni,



a forma-funkció, a forma-díszítmény összhangjának megteremtésére,



a zománcozási művelet előkészítésére:



a zománcozáshoz szükséges anyagok mennyiségének, méretének kiszámítására, a szükséges anyagik, technológiai
megválasztására; a fémek zománcozásra való előkészítésére (méretre-, formára vágásra; fűrészelésre, fúrásra; a
felület széleinek eldolgozására, a felület egyengetésére, csiszolására, polírozására; a fém lágyítására, edzésére; a
felület tapadóképességének kialakítására; rekesz és sodronykészítésre),



a zománcozás műveleteinek elvégzésére: zománcbevonásra, díszítésre, az égetés és az égetés utáni műveletek
elvégzésére,



a zománcozás eszközeinek balesetmentes használatára,



alkalmazott zománcművek, cégérek, címerek, épületdíszek, lakberendezési tárgyak, ruhakiegészítők, ékszerek
készítésére,



a tervszerű, igényes munkavégzésre.

TANANYAG
A tűzzománcozó műhelygyakorlattal való megismertetést

Ismerkedés a zománc alkalmazási formáival

a gyermek életkori fejlettségéhez igazítva 7-8. évfolyamra

Zománcozott használati és dísztárgyak

javasoljuk.

bemutatásán keresztül bepillantás a
zománcfelhasználás lehetőségeibe
Zománcalkotások bemutatásán keresztül
ismerkedés a zománcművészet műfaji
sajátosságaival, ágaival
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Bepillantás a zománcműhely munkájába

A zománcdíszítés megtapasztalása

A zománcműhely alapberendezéseinek, a

Festési, faktúraképzési gyakorlatokra építve

zománcozás legalapvetőbb műveleteinek

alapozott acéllemezkék díszítése zománciszappal

megismerése

Csurgatással, összefolyatással játékos felületek

A fémek és zománcok előkészítésének, a recipiens

képzése

alapozásának, az alapozott lemezek díszítésének, a

Temperafestési tapasztalatokra építve alapozott

zománc égetésének bemutatása
A zománcfelvitel megtapasztalása

acéllemezkék zománciszap festéssel való díszítése
Az alapozás megtapasztalása

Papírkivágási gyakorlatokra építve a sablonnal

Gyárilag előkészített (kivágott) rézlapocskák,

kitakart alapozott acéllemez zománcpúderrel való

betétek zománcozásra való előkészítése

díszítése

A zsírtalanított lapok alapzománccal való bevonása

Viaszvisszakaparási gyakorlatra építve a

Az alapozott lemezkék üveggyöngyökkel való

fedőzománccal bevont acéllemezkék

díszítése

visszakaparással való díszítése
Mozaikképzési gyakorlatokra építve a
fedőzománccal bevont acéllemezkék
üvegdarabkákkal való díszítése
Zománctechnikai ismeretek:


a zománc fogalma
a zománc, mint: nyersanyag, bevont, díszanyag az ipari és ipaművészeti zománc,




a tűzzománc alkotói: a zománcozható fémek (acél) és a zománcok (zománciszap),
a tűzzománckészítés technikai feltételei: a zománcműhely berendezéseik szerszámai; az
égetés, a fémmegmunkálás, a zománcfelhordás, díszítés eszközei,



a tűzzománcozás folyamata: a legegyszerűbb zománcfelhordási, bevonási műveletek
(leöntés, felkenés, rácsurgatás),



a legegyszerűbb zománcdíszítési technikák (összefolyatás, borzolás, cuppantás,
nyomhagyás),




a szárítás, égetés műveletei,
a zománckészítés hibalehetőségeinek számbavétele (alapozásnál, festékfelkenésnél,
égetésnél),



a zománcjavítás módjainak megismerése (valódi és áljavítások)

A tűzzománc technika műfaji követelményei: dekorativitásra, síkra, feszítettségre való törekvés
A képi megjelenítés ismeretei:


élmény és információszerzés a képi világ tanulmányozásával, a közvetlen környezet
értelmezésével, művészeti példák elemzésével, a képi világ, a vizuális nyelv
alapelemeinek megismerésével,



a szín szerepe a képalkotásban: színtani ismeretek, a színek rendszerezése, a színek hatása
(érzelmi és hőhatás, optikai és térhatás) és kölcsönhatása, figyelemfelhívó és szimbolikus
szerepe,



a zománcszínek tulajdonságai,



a struktúra, faktúra és textúra szerepe a képalkotásban

A kifejezés, alkotás eszközrendszere:


a lényegkiemelés, figyelemvezetés (elhagyás, leegyszerűsítés, sűrítés, elvonatkoztatás,
absztrahálás) eljárásainak,



az elemek elrendezésének (felületrendezés; ritmus és egyensúlyteremtés; szimmetrikus,
aszimmetrikus, középpontos és átlós komponálás),



az alkotás technikáinak (nyomhagyás, frottázs, leöntés, felkenés, lefolytatás, csurgatás,
cuppantás, borzolás, bolygatás) megismerése



A környezeti formák színének, felületi minőségének megfigyelésével, színkeverési, textúra és faktúraképzési
előtanulmányok segítségével, a kifejezés, átírás eszköztárának megismerésével alapozott acéllemezre: zománciszap
felkenéssel, felfújással homogén,
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csurgatással, cuppantással, nyomhagyással bolygatott felületű autonizmusra épülő játékos szín, textúra és
faktúraképzési gyakorlatok készítésével a tanulók anyagismeretének, eszközhasználó, tervező, alkotó képességének
fejlesztése

Homogén felületek kialakítása
Zománciszap felkenéssel, felfúvással próbalapok, színminták készítése gyárilag alapozott acéllemezre A fényes, matt,
áttetsző és fedőzománcok megismerése A zománcfelvitel, szárítás, égetés megtapasztalása A technológiai fegyelem
és sorrend betartása A higiéniai követelmények megismerése
Homogén felületekkel komponálás.
Azonos méretű zománclapok sorolásával, rendezésével (alap, kevert, kiegészítő és rokonszínekre, színátmenetekre,
színharmóniákra, díszharmóniákra épülő) kompozíciók összeállítása
Rusztikus felületek kialakítása
Különböző zománcbevonási műveletekkel (csurgatás, cuppantás) más-más felületi minőség, fény-árnyékhatás
modulálása Üvegdarabkák, üveggranulátumok, üveggolyócskák beépítésével, beolvasztásával új felületi hatások
teremtése
Zománctextúra képzése
Természeti és mesterséges formák nyomataival a textúra zománcban való rögzítése Textúra hatások felhasználása a
zománcalkotásokban Erősen rusztikus hatású mesterséges formákkal, anyagokkal (kötél, függönydarab…) azok
összeépítésével, nyomhagyással zománckompozíciók készítése A természet formáinak (levél, kéreg, tenyér…)
nyomataival, a belső törvények alakította szerves elrendezésű felület rajzolatának kiemelésével organikus képalkotás
A texturális felület elrendezésében levő szabályosság megfigyelésével, leegyszerűsítéssel, sűrítéssel mértani minták
alkotása A minták elforgatásával azonos elemekből épülő díszlemezkék tervezése A rendezetlenség struktúráiban
megbújó szabályosság feltárásával (kiemeléssel, a színek figyelemfelhívó szerepével) az összefüggések láthatóvá
tétele. A lapok tükrös elrendezésével díszítőzománc tervezése csoportmunkában Figurális rajzolatokkal texturális
hatású képlemezek alkotása a zománcok egymásra rétegződésével, visszakaparással
Zománcfaktúra képzés
A természet formáin külső erő okozta (szél, talajerózió, gépek…) felületi változások, faktúrahatások modulálása,
felületalakítással (bolygatás, összefolyatás, borzolás)
A fakturális hatások felhasználása a zománcalkotásokban
Homogén és bolygatott felületek, különböző textúrák és faktúrák egymásba ötvözésével, kontrasztokra épülő
zománcdíszburkolat képzése Mozgással egybekötött gesztusokkal, csurgatással, leöntéssel érzelmi és lelkiállapotot
kifejező képlemezek alkotása A színek érzelmi és hőhatásának felhasználása a kompozícióban Alapozott acéllemezre
zománciszap felfújásával, zománcpor felszitálásával fedőzománc felvitele. A fedőzománc díszítése
A vizuális nyelv, az ábrázolás elemeinek, a kifejezés eszköztárának alkalmazásával, visszakaparással, ráfestéssel,
kitakarással, lefedéssel díszítő zománcbetétek, faliképek, térkonstrukciók készítésével a legalapvetőbb zománcozási
ismeretek, eszközhasználó készségek, tervező-alkotó képességek kialakítása
A pont, mint vizuális elem, kifejezőeszköz
Sűrűsödő, ritkuló pontokkal a mozgás, nyugalom és feszültség érzékeltetése Egyszerű nyomhagyó eszközökkel vagy
ujjbeggyel színpöttyökből álló pointilista jellegű alkotás készítése (pl.: önarckép) A kiegészítő színek optikai
keverésével dekoratív színhangulat kialakítás
Színritmika, színegyensúly-teremtéssel az azonos méretű alkotások tablóvá rendezése
A vonal, mint vizuális elem, kifejezőeszköz
Vízszintes, függőleges vagy ferde egyenesek sorolásával játékos, dekoratív díszítmények, zománcbetétek kialakítása
Sűrűsödő és ritkuló, erősödő és halkuló, szögletes és lágyan ívelő, folyamatos és tördelt, vastag és vékony vonalakkal
alkotott díszítő lemezkék készítése Vonalképzetet adó természeti formák (ág, inda), struktúrák, rajzolatok
(szénaboglya, jégvirág) ihlette vonalkompozíciók, vonalstruktúrák kialakítás visszakaparással
A vonal, mint jel
Kalligrafikus képírással saját piktogram kialakítása A kialakított jel alkalmazása (kitűző, mappa, táskadísz…)
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A vonal formaképző, képalkotó szerepe
Leporellószerű, több lapból álló zománcgrafika tervezése önálló munkával A személyes élmények, az egyéni képnyelv
megjelenítése Az egyes képelemek összehangolása, a vonalminőség megválasztása, az átégetés megtapasztalása
A folt, mint díszítőelem
Felületkitöltés, képalkotás csak folttal A környezetben található szabályos és szabálytalan természeti és mesterséges
formákkal (növény, kör vagy négyzet lap…), mint foltokkal felületrendezés, képalkotás, forma- és színegyensúly
teremtés Rászitálásos technikával felületburkoló lapok kialakítása
A folt, mint a forma jele
Lényegkiemeléssel, sűrítéssel, átírással forma és színredukcióval a forma folttá egyszerűsítése A kialakított formával
sablonképzés,

emblémaalkotás

Tükörszimmetriás

elrendezésű

falidísz,

síkkompozíció

képzése

növekvő,

összeépíthető formákkal
A szín térhatása
A színek mélységi és téri illúzióinak megtapasztalása azonos motívumok más-más színviszonyba helyezésével A
tűzzománc festék specialitása, a tervezés, felfestés és a kiégetett kész munka közötti lehetséges - még
megengedhető különbségek megtapasztalása
A vonal, folt és szín figyelemfelhívó szerepe
Meghatározott célú vizuális közlés kifejezése vonal, folt és színátírással. Cégérek, megállítótáblák készítése
A vonal, folt és szín, mint kifejezőeszköz
A folttal való lényegmegragadás, egyszerűsítés, stilizálás A vonallal való rajzosság, részletgazdagítás A színnel való
összefogás, kiemelés alkalmazásával fejlesztéses, vegyes technikájú többégetéses muráliák, mértani testekre
applikált térkompozíciók készítése egyéni illetve csoportmunkában A közvetlen környezetünkben található sík és
testes, tagolt és tagolatlan, szabályos vagy szabálytalan természetes és mesterséges formák elemzéséből kiinduló, a
zománctechnika műfaji határait, követelményeit figyelembe vevő, a feladat, a kifejezési szándék céljainak megfelelő
átírásokkal zománctervek készítése Gyárilag alapozott acéllemezre, zománciszap, zománcpor felhasználásával
sablon, sgraffito, glicerines és zománctechnikával képlemezek, zománcbetétek készítése
A forma foltja
Tagolt és tagolatlan formák befoglaló formájából képzett síkokkal, foltokkal, motívumokkal játékos felületképzés A
motívumok dinamikus rendezésével dekoratív zománckompozíciók kialakítása A pozitív-negatív formákból képzett
sablonokkal

más-más

viszonyhelyzetek,

formakapcsolatok

kialakítása

A

különböző

variációkkal

játékos

térkonstrukciók összeállítása
A forma tömege
A plaszticitás érzékeltetésének képnyelvi lehetőségei A testesség jelzése formakövető vonalakkal Zománccsempe
készítése visszakaparásos technikával A forma testességének kifejezése a nézeti képekkel A forma elfordulásainak,
a nézeti képeknek dekoratív átfogalmazásával, azok egyesítésével, az áthatások kiemelésével dekoratív átírások
megfogalmazása
A forma színe
A forma jellemző színfoltjainak képszerű elrendezéseivel különböző színharmóniát, színhangulatot kifejező
zománctervek készítése A forma külső felületének és fonákjának színvilágával, telt és tört színek, színátmenetek,
színellentétek alkalmazásával más-más színhangulatok, érzelmi hatások teremtése
A forma felülete
Játékos zománclapok tervezése, a természeti formák felületi textúrájának átfogalmazásával a kifejezési célt szolgáló
eszköz és zománctechnika megválasztásával
A forma felépítése
A szerkezetet szemléltető rajzok, metszetek felhasználása a struktúra kifejezésében A forma összeépítettségét,
vázrendszerét szemléltető magyarázó rajzok, szemléltető zománctáblák készítése A belső felépítést megvilágító
hossz-, kereszt- és rétegmetszetekben megjelenő képi elemek variálása a kifejezési cél szerint
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A forma mozgása
Különböző síkra redukált statikus formákkal a változás – működés – időbeliség érzetének keltése A mozgás
érzékeltetése ritmikusan ismétlődő formákkal A működés magyarázata fázisokra bontott folyamatábrákkal A forma
átváltozásainak folyamatát jelző mozgásfázisok egyidejű megjelenítésével futurista jellegű dinamikát, lendületet
kifejező zománcalkotások készítése sablonokkal, visszakaparással
A forma helye a térben
A térmélység, a különböző téri rétegek más-más eszközökkel való megjelenítése A térbeliség kifejezése
egymásmellettiséggel, a formák megsokszorozásával A térbeliség kifejezése síkbaterítéssel, A környezet
érzékeltetése jelzésszerű háttérelemekkel A különböző korok térábrázolási konvencióinak felhasználásával egyéni
hangvételű, kifejezési szándékú zománctervek készítése
Formaasszociációk
Asszociációra alkalmas motívumok, jelek képzésével új tartalom kifejezése szabadon választott színvilággal, a
gondolatközlést legjobban erősítő technikával A gyermek képi kifejezésében gyakran szereplő formák gazdagításával,
a személyes élmények, fantáziavilág kivetítésével, a tűzzománc műfaj követelményeihez igazodó átírási, képalkotási
kompozíciós eljárásokkal a megismert zománctechnikai műveletekkel, a megszokott képi elemek változatosabb
megfogalmazásával, szerepeltetésével sokszínűbb gondolatközlés, képi kifejezés megvalósítása
Lepkék, szitakötők

Virágok, fák

A jelentéktelen kis bogarak, színes lepkék

A növényvilág értelmezése, átfogalmazása

megfigyeléséből kiinduló átírások

különböző kifejezési szándék szerint

A természet apró kis lényeinek formájával,

A virágok és fák formájának megfigyelésével,

különböző zománcdíszítési eljárásokkal, kitűzőnek

leegyszerűsítéssel, természetvédelmi

alkalmas kis lepkék, szitakötők készítése

zománctérképek készítése

A forma játékos átírásával mesepillangók tervezése

A tanulmányozott virágokban rejlő formai

A szín és szimmetria visszaadása papírkivágásos

szépségek, apró rajzi részletek kiemelésével

sablonokkal képzett foltokkal

érzelmi állapotok kifejezése

A foltok továbbgazdagítása a szárnyak erezete,

A növekedés, fejlődés, elpusztulás érzékeltetése a

rajzolata inspirálta zománcgrafikával

virág vagy fa stilizált állapotváltozásaival

A repülés könnyedségének kifejezése, a szállás, lebegés

Dekoratív díszítmények képzése a

fázisainak jelzésével, ritmikájával

megkülönböztető jegyek, karakterelemek
kiemelésével
Dekoratív díszítmények képzése a
megkülönböztető jegyek, karakterelemek
kiemelésével
Egyszerű kis formák (gyomnövények) kiemelésével,
felnagyításával mesefák, mesefal tervezése
A népművészetben megjelenő növényi motívumok
felhasználásával zománcozott táblaképek, kazetták
alkotása
A forma szimbolikus jelentéstartalmának kiemelésével
jelet, életfát ábrázoló képlemezek alkotása

Halak

Négylábúak
A vízi világ értelmezése, átfogalmazása a

A kedvenc háziállat megfigyelése, az állatkerti

különböző kifejezési szándék szerint

tapasztalatok tanulságai, valamint a vizuális

Az áramvonalas törzsformák és az uszonyok

emlékezet alapján formai egyszerűsítésekkel, a

gazdag variációinak felhasználásával, formai,

karakterjegyek kiemelésével egyéni hangú

színbeli, grafikai átfogalmazással, a dekoratív

zománcalkotások készítése

részletek kiemelésével mesehalacskák alkotása

A kedvenc házőrzővel figyelmeztető kaputábla

Az elkészült halacskák térbehelyezésével

készítése

meseakvárium kialakítása

Állatokról szóló versek, mesék képi megjelenítése

A nyugalom érzetének keltése színharmóniákra,

illusztrációs sorozatokkal

finom formavariációkra épített csendéletszerű
megfogalmazással
Madarak

Ház, vár
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A különböző háziszárnyasok, erdei, mezei, és vízi

A változatos funkciójú, méretű, anyagú, tagoltságú

madarak megfigyelési, képi megjelenítési

díszítettségű épületek (várak, templomok,

tapasztalataival más-más díszítési és kifejezési

parasztházak…) megfigyelésével, átírásával

szándék szerinti zománcalkotások tervezése,

különböző rendeltetésű zománcalkotások készítése

készítése

A jelentős műemlékek stílusjegyeinek kiemelésével

A madarak testfelépítésének, vázrendszerének, a

a környezet és külső tér stilizált jelzésével

csőr, láb, szárny karakterjegyeinek

idegenforgalmi tájékoztató tabló, táblák készítése

tanulmányozásával, azok átfogalmazásával

A változatos homlokzati képek, a részletek (ajtó,

gondolati tartalma (védelem, kötődés) kifejezése

ablak, épület plasztika) szépségének

A szakrális és népi tárgyak változatos szín- és

hangsúlyozásával a nézeti képek egymás mellé

formavilágú madaras díszítményei, madár jelei

csúsztatásával, új formák képzése

(pelikán, páva…) mintájára motívum,

Sorolással, rendezéssel dekoratív utcakép

motívumrendszerképzés

komponálása

A honfoglaláskori hajfonatdíszek

A különböző enteriőrök összbenyomásának

madármotívumainak felhasználásával doboztetők

érzékeltetése a formai jegyek, színek

tervezése

megválasztásával

Embe

Játk, gép
Az emberi forma kifejező szerepe a gondolatok,

A gyermekhez erősen kötődő tárgyak elemzésével,

cselekvések, képi megjelenítésében

formai átírásával játékra alkalmas alkotások

A forma felépítésének, szerkezetének,

tervezése

megkülönböztető jegyeinek kiemelésével, a

Közös munkával (kerékpár, autó, kamion, vonat,

mozgások leegyszerűsítésével különböző

hajó vagy repülőgép) a géppark elemeinek

történések, események ábrázolása

megtervezése

Részekből összeállított formákból wayang-szerű

Egyéni munkával az egyes járművek megalkotása

bábok képzésével megjelenítésre, kifejezésre
alkalmas karakterek tervezése, alkotása
Vonallal, folttal, rokonszínek felhasználásával
önarckép, portrék festése
Az arcelemek elmozdulásával, az elmozdulások
felerősítésével érzelmek, hangulatok kifejezése
Minimumkövetelmény


Az alapvető anyag- és eszközhasználó – alakító ismeretek, készségek megléte.



A zománcműfaj formai, technikai, alkalmazási követelményeit figyelembe vevő tárgyalkotó
képesség kialakulása.



Alapvető átíró, képalkotó ismeretek megléte.



A tanult zománcdíszítési technikák alkalmazási képessége.



Az alapvető eszközhasználó és zománcdíszítő ismeretek, jártasságok megléte.

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET
Célok és feladatok / 5; 7. - 8. évfolyam
A mozgóképkultúra és médiaismeret mint iskolai tárgy, elsősorban a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web)
szövegértés képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázását
szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van a korunk emberének tájékozottságára, személyiségére. Tömegek
napirendjét osztja be a televízió; sugalmazza hogyan gondolkodjunk a világ dolgairól; étkezési, vásárlási divatokat indít,
hősöket, eszményeket, életcélokat teremt. Mivel a film, a televízió és az Internet átformálja a nyelvet, az értékrendet, a
ritmusérzéket, az ízlést, a vágyakat, a hősöket, a tabukat, a művészetet és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást
egyaránt, a médianevelés a személyiségfejlesztés alapvető eszköze. A tantárgy oktatásának elsődleges célja tehát, hogy a
tanulók életkoruknak megfelelő felkészültséget szerezzenek a különböző - elsősorban audiovizuális - médiaszövegekkel
kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új
médiumokat - vagyis az mozgóképi írás-olvasástudás és a kritikai médiatudatosság fejlesztése. Ehhez azonban alapszintű
mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottságra, a naiv fogyasztói szemlélet bizonyos fokú átértékelésére van
szükség. Az ehhez szükséges képességek a nyolcadikos korosztálynál az élményekkel telített helyzetekben, művek és
műsorok

feldolgozásával,

önálló

és

csoportosan

végezhető

kreatív

gyakorlatok

sorozatában,

a

tematika

tevékenységközpontú feldolgozásával fejleszthetőek, hogy a gyerekek nézőként meg tudják különböztetni a hírt a
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kommentártól, a szerzői művet a műfaji alkotástól, felismerjék az audiovizuális művek-műsorok megformálásában
megjelenő tulajdonosi vagy politikai szempontokat.
Fejlesztési követelmények
A célokból és a feladatokból adódóan a sikeres mozgóképkultúra-médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a kommunikációs
és együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a problémamegoldó képességet, a
megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét. Elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális
énkép kialakítását. A művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi sorsok átélhető
megjelenítésével segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, az életvezetés és az érvényesülés
során adódó krízishelyzetek humánus kezelését. A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során tudatosítani kell, hogy
a technikai képreprodukcióknak miféle viszonya van a valósághoz, a mozgóképi közlésmód mennyiben alkalmas a
tapasztalati világ reprodukálására, egyúttal a személyes közlésre. Tudatosítani kell, hogy a mediatizálódó kommunikációt
(pl. a szórakoztatóiparban) miért és miképpen láttatják oly sokan a magaskultúra és egyúttal a személyiség autonómiája
veszélyeztetőjének (pl. információfüggőség, kényszerfogyasztás) -, de azt is, hogy a technikai képreprodukció és a hálózati
kommunikáció egyidejűleg miféle esélyt hordoz a kulturális örökség védelmére és a választás képességének fejlesztésére
(pl. digitális archívumok, társadalmi nyilvánosság). Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során
arra is törekedni kell, hogy a tanulók ismerjék fel a médiaszövegekben megjelenő kulturális mintákat. Az értelmezés egyik
rétege tehát az ábrázolásban megmutatkozó szerzői vagy műfaji dominancia (személyesség, stílus, konvenció) és a
befogadásban megmutatkozó nézői szerep (elvárás, azonosulás) felismerése, míg a másik meghatározó réteg a
médiaszövegek befolyásoló, gyakran rejtett érték-és érdekrendszerének felismerését jelenti.
Ezért a tárgy oktatása során az iskolának biztosítania kell, hogy a tanulók a megfelelő mozgóképi alkotások tanulmányozása
útján lehetőséget kapjanak saját személyiségük jobb megismerésére, történelmi, társadalmi és kulturális összefüggések
felismerésére, a tömegkommunikációs eszközök kritikus és szuverén használatára.
A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy alkalmas kreatív
gyakorlatokkal fejlesszék mozgóképi kifejező képességüket és kifejezőkedvüket, ezzel segítve őket személyes és árnyalt
audiovizuális mondandójuk megfogalmazásában.
Belépő tevékenységformák
Művek, műsorok ill. azok részleteinek csoportos vagy kiscsoportos megtekintése (a mozgóképi szövegek /film, televízió,
videó, komputerjáték, web/ terjedelméből adódóan a kötött órai kereteken belül többnyire csak a szövegek részleteken
keresztüli felidézése, elemzése tervezhető, a műveket a kötött időkereteken kívül kell megtekinteni)
Mozgóképi szövegek feldolgozása egyéni, kiscsoportos vagy csoportos formában:


kreatív gyakorlati feladatokkal (pl.: felidézés, asszociáció, jelenetek, képsorok kiválasztása, csoportosítása,
átszerkesztése)



megbeszélés útján (pl. állítások megfogalmazása, feltevések ütköztetése, értelmezés)



Az ábrázolás eszközeinek tanulmányozása: önálló vagy kiscsoportos feladatok (pl. képek csoportosítása, kollázskészítés, szöveg-kiegészítés, story-board /rajzos skiccekkel illusztrált beállítás-terv/ ill. jelenet-terv készítése,
élőkép /pillanatra megdermedő szituáció/ kialakítása, árnyjáték, főcím-készítés /pl. egy tévéműsor bejelentkező
képsora/, kommentár ill. hangalámondás készítés)



Rövid tanulói beszámoló, kiselőadás, demonstráció (pl. művelődéstörténeti, technikatörténeti háttér ismertetése
szakirodalom vagy önálló informálódás alapján, optikai eszközök készítése, bemutatása)



Projektmunka: az órakeretet meghaladó, és hosszabb időszakra (3-6 hét) kiadott, gyakran több lehetőség alapján
választható egyéni vagy kiscsoportos feladatok, tevékenységi formák (pl. kutatás, adatok, tények, információk
összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása sajtóanyagokra, moziműsorokra, rádió és televízió műsorokra,
weblapokra, (reklámkampányokra vonatkozóan, esettanulmány készítése, önportré, fotó ill. videoetűd készítése,
forgatókönyv készítése, interjú készítése, filmelőzetes megtervezése ill. elkészítése, logó ill. címlaptervezés,
munkanapló készítése).
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5.; 7. évfolyam (Évi óraszám 18,5 óra)
8. évfolyam (Évi óraszám 55,5 óra)
TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK

Mozgóképnyelv
A mozgókép előzményei, a

A mozgóképi közlés előzményei (valósághű kép, fény és árnyjátékok, történetmesélés

film és a mozi felfedezése

képekkel, képsorozatok, képregény). A technikai képrögzítés és érzékelés alapjai,
eszközei. Sokszorosítás, távközlés.

A mozgókép

A mozgókép kettős természete (reprodukció és ábrázolás). A folyamatos tér és idő

alaptulajdonságai

felbontása és újraszerkesztése (jelenet, képsor, beállítás).

A nézői figyelem irányítása, a Közelkép, megvilágítás, ismétlés, hossz és tempó.
kiemelés
A mozgóképi elbeszélés

Az események időbeli és oksági rendje. Expozíció és lezárás. Fordulat és epizód.
Cselekmény, történet, elbeszélés.

A montázs szerepe a tér és

Filmtér és filmidő (folyamatos, párhuzamos és a korábbi időben játszódó cselekvés

az idő mozgóképi

ábrázolása).

ábrázolásában
Mozgóképi szövegek rendszerezése
A mozgóképi szövegek

Az eltérő hordozók alapján (a celluloidtól a digitális adathordozóig).A megjelenés helye

rendszerezésének alapjai

szerint (a mozitól a televízión át a komputerjátékig és az Internetig).A valóság
ábrázolásához való viszony szerint (dokumentum-fikció).Tematikai és ábrázolási
rokonságok mentén (műfajiság)

A média társadalmi szerepe
A médiumok és a

Közvetlen és közvetett (mediális) kommunikáció.

tömegkommunikáció

A könyvnyomtatástól az internetig: a közvetítő közeg jelentősége, az udvari, a polgári és a
modern társadalmi nyilvánosság
A tömegkommunikáció kialakulásának feltételei

A média saját és átvett

Az informálás és dokumentálás, szórakoztatás, szolgáltatás, illetve az üzleti-gazdasági

funkciói

funkció.

A mediatizált közlésmód

Hol, mikor és kinek villog a képernyő: médiafogyasztási szokások megfigyelése.

néhány jellemző tulajdonsága Ki üzen, kinek és miért: a média intézményei, tulajdonosai, közössége.
A medaitizált közlésmód egyirányúsága, a szövegekre jellemző erős sztereotipizáció.
A műsoridő, mint tulajdon. A közszolgálati és a kereskedelmi média. A közönség, mint
vevő és áru.
A befolyásolás technikái: műsorrend, tematizáció, csatorna-image kialakítása, a nézettség
maximalizálásának elve, a sorozatelv.
A valóság

A nemek, foglalkozások, életmódminták, kisebbségek, stb. tapasztalati valóságtól eltérő

médiareprezentációja

megjelenítése a médiában.
A médiaszövegek, mint a közösség kulturális képviselői (reprezentánsai).

Jellegzetes médiaszövegek, műsortípusok
A nyomtatott médium néhány Újság, képregény, fotóregény.
jellegzetes szövegtípusa
A nyomtatott médium

Cím, címlap, kép, képaláírás, rovatszerkezet.

jellegzetes ábrázolási
eszközei
A reklám

A reklám szerepe a demokratikus tömegtársadalmakban (a választás lehetősége és
kényszere). A célcsoport.

A hírműsor

Amitől a hír hírré válik: a kiválasztás okai és módjai.
Intézményesült hírforrások.
Hír és kommentár megkülönböztetése. A pártatlanság követelménye és annak
teljesíthetősége.

A továbbhaladás feltételi
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A tanuló legyen tisztában a mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjaival. Az ábrázolás megismert eszközeit a mozgóképi
szövegek értelmezése során alkalmazni is tudja. Képes a technikai reprodukció és a személyes közlés elhatárolására, a
beállítások és a jelenetek elkülönítésére, leírása és értelmezésére. Az egyes mozgóképi szövegeket tudja elkülöníteni a
valóság ábrázolásához való viszonyuk szerint: tudjon különbséget tenni pl. a dokumentumfilm és a játékfilm között. Az
életkorának megfelelő szinten képes a különböző médiumokból és médiumokról szóló ismeretek összegyűjtésére, azok
rendszerezésére, az önálló megfigyelésekre. Tudjon érvelni olyan vitában, amely a médiaszövegek (pl. reklám, hírműsor)
valóságtartalmáról folynak. A mozgóképi szövegekkel, a média működésével kapcsolatos ismereteit a műsorválasztás során
is alkalmazni tudja.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez
A Mozgókép és médiaismeret oktatása során az ellenőrzés, a mérés illetve a minősítés elsődleges lehetősége a
projektmunkára alapozott értékelési módszerek alkalmazása. A projektfeladat néhány oldalas, elemző esszé vagy valamely
médiaszöveg és az ahhoz tartozó munkanapló benyújtását jelenti, melyet a diák önállóan, néhány hét alatt készíthet el. Az
esszé-típusú munkák elsősorban az abban tükröződő ismeretek, a szöveg világos és helyes felépítettsége, érvelési-kifejtési
technikája valamint az önálló megfigyelések, a személyesség szempontjából értékelendőek. A médiaszöveg az (önreflexív)
munkanaplóval összefüggésben annak tudatossága, megformáltsága (a kivitelezés minősége), továbbá a szöveg
személyessége alapján értékelhető. A projektmunkák eredményeire alapozott minősítést az értékelő tanár kiegészíti a tanórai
aktivitás figyelembe vételével.
Az érdemjeggyel történő minősítés mellett (esetenként azt helyettesítve) ajánlott a szöveges értékelés, mivel a tárgy a
tanulóktól nyitottságot, előítéletektől mentes gondolkodást, az ismeretek valós helyzetekben történő alkalmazását követeli
meg.
TÁNCMŰVÉSZET
AZ EGYSÉGES ISKOLAI TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS
CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
Az

egységes

iskolai

művészetoktatás

követelményei,

és

tantervi

programja

lehetőséget

nyújt

a

tanulók

mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő
biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra,
magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a
közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét,
készségét. A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő
és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok
megszerzését és gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók
érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és
alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik
tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.
A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr
táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével,
megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség
megszerzésére. Az egységes iskolai táncképzésnek nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a tehetséges
tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzése.
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10.2 AZ EGYSÉGES ISKOLAI TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI
KÖVETELMÉNYEI
Fejlessze
a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját,
testi-lelki állóképességét,
kapcsolatteremtő képességét.
Neveljen
egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat,
a táncművészetet értő közönséget,
táncot szerető fiatalokat.
Készítsen fel
a szakirányú továbbtanulásra.
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, TANSZAKAI
Évfolyamok száma: 5. – 8. évfolyam
A táncművészeti oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanulók más művészeti
ág (zeneművészeti, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti) képzésbe is bekapcsolódhatnak, illetve azok a
Pedagógiai Programban meghatározott kötelező tanítási óráin is részt vehetnek.
SZAKMAI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT
Az iskola mindenki számára nyitott, a más isntézményből érkezők felvételi vizsgájának célja a szintfelmérés. Az iskolatípus
nem vállalkozhat korrekciós, terápiás feladatok ellátására.
AZ EGYSÉGES ISKOLAI TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS
KÖVETELMÉNYEI
Célja: a, néptánc, modern- és kortárstánc, valamint a társastánc technikák megismerése és az előírt tananyag elsajátítása
mellett a személyiség fejlődése, az önálló, kapcsolatteremtő improvizáció, kreativitás kialakulása.
Feladata:

Fejlessze a tanuló

Ismertesse meg a tanulóval:



technikai adottságait,

a néptánc, a modern-kortárstáncművészet főbb



mozgásmemóriáját,

irányzatait, a társastánc



koncentrálóképességét,



irányzatok technikai alapelemeit,



muzikalitását,



a különböző technikák jellegzetes koordinációját



kreativitását,

és variációs lehetőségeit,



tér- és formaérzékét,

a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott



előadói készségét,

szabályait,



személyiségét,

a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait.



kapcsolatteremtő képességét.






Alakítsa ki a tanulóban:




Ösztönözze a tanulót:

a modern-kortárstáncművészetek iránti



az igényes munkára,

nyitottságot,



a tánc- és színházi események látogatására,

a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének



az érzelmi nyitottságra,

fontosságát,



az egészséges életmódra.

a munkában való részvételhez szükséges

Adjon teret a tanuló

megfelelő magatartásformát,



fantáziájának kibontakozására,



a rendszeres munka igényét,



a kreativitás megnyilvánulására,



az önálló gondolkodás igényét,



az improvizációs készség kibontására.



az improvizáció és kompozíció tudatos
használatát.

Irányítsa a tanulót:


szakirányú továbbtanulásra,



az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

5. évfolyam / Éves óraszám: 74 óra
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NÉPI GYERMEKJÁTÉK
Népi játékok

NÉPTÁNC TANANYAG



énekes – táncos gyermekjáték



népi sportjáték

Dunántúli ugrós és eszközös tánc (régi stílusú táncok)

Megjegyzés



A népi játékok alkalmazásánál körültekintően járjunk el,
vegyük figyelembe a gyerekek nemét, korát, érdeklődési

lengető, térdütögető, csapások és ezek variációi


körét, a helyet, ahol a játékot tanítjuk.
Eredeti énekes – táncos gyermekjátékok


altatók

Csicsíja babája…, Beli beli, kucu

kiolvasók:

üveges


szerepjátszók:





Lipem-lopom a szőlőt…, Festékes,

motívumok, keresztező-futó


fogócska:

Rábaközi dus

Ha én cica…, Katica szállj el…,

párválasztó:


Három csillag…, Hajlik a

Légbokázó, dobogó cifra
Ugrós motívumok Rábaközből: kopogó, sarkascifra,
ugró-csapó és variánsai, terpeszcsapó

meggyfa…, Elvesztettem zsebkendőmet…,

Körverbunk (fiúknak)

fogyó-gyarapodó: Járok egyedül…, Itt ül egy kis



kosárban…


Ismétlés, motívumkészlet bővítése: vonulós-dudálós

A csengeri piacon…
Tüzet viszek…


bekezdő)
Dunántúli ugrós

Héja, héja lakatos…,



Karikázó motívumok (Somogy: ingó és kombinációi
csárdással, lépővel, ridalépés váltásokkal, rida-

Mese, mese, mátka…, Kiugrott a

gombóc,


Eszközös táncok: fiúknak kanásztánc, lányoknak

Dél-dunántúli karikázó (lányoknak)

beli


Dél-dunántúli ugrós alapmotívumok: cifra, höcögő,

vonulós-kapuzó:

Vebunkmotívumok (Rábaköz): tapsbemérő, fordulós
és variációi, lengető séta, pattintó csapó, hegyező

Új a csizmám…, Mért küldött az

…,

Sárközi karikázó (lányoknak)


5/8-os lépő, csárdás, futó

Népi sportjátékok

Szatmári lassú és friss csárdás (ismerkedés az új stílusú

Kiválóan alkalmasak jellembeli tulajdonságok (ügyesség,

páros táncokkal)

bátorság, önuralom, önzetlenség, gyors felfogóképesség,



versenyszellem) fejlesztésére.


küzdő



nemzetes



fogó

Adj király katonát…,
fekete-fehér, fészekfogó, Itt a

kettő…,


pásztorjátékok



tréfás versengések

fonás előre-hátra, átvetős


lányoknak forgások



fiúknak csapások

Vebunk (fiúknak)


csülközés, kanászozás,
bakugrás, sótörés.

szatmári motívumok: csárdások, hegyező, bokázók,

szatmári verbunk: bokázók, csapások, cifra variációk,
keresztezők

Hajlikázó (lányoknak)

Néptánc alaplépések



A játékokhoz fűződő lépések: szép, egyenletes járás,

Széki négyes és csárdás (erdélyi dialektus)

vonulósok, egyéni figurák

futás, egyes-kettes



lépő, váltó, séta-cifra, kopogók

csárdás, szökellő, galopp, sarkazó, szökdelés páros lábon,



széki sűrű és ritka tempók

stb.



dobogók, csapások

Minimumkövetelmények:

Széki porka, hétlépés



az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete





a tanult tananyag csoportos bemutatása

Megjegyzés: az ajánlott néptáncos anyagokból feltétlenül

fiúknak esetleg ritka és sűrű tempó



a megtanult alaplépések stílusos előadása

szükségesek a dunántúli ugrós, az eszközös táncok, a

Ajánlott irodalom

lánykarikázó, valamint a szatmári verbunk és csárdás, mint

Foltin Jolán – Tarján Katalin: Játék és tánc az óvodában.

a legreprezentatívabb magyar táncok. A többi anyag a

Néptáncosok Szakmai Háza MMI

helyi hagyományoknak megfelelően helyettesíthető: (pl.

Foltin-Karcagi-Neuwirth-Salamon: Játék és tánc az

Dél-alföldön a rábaközi dus helyett lehet a saját ugrós,

iskolában 1-4. évfolyam

illetve csárdás, vagy Észak-Magyarországon a palóc

Kötetei: 1. Motívumfűzés 2. Játékok, játékfűzések 3.

táncok…)

Tanmenet NSZH-MMI

Palóc lassú és friss csárdás

Lázár Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok



tanítása. Magyar Táncművészeti Főiskola

csárdás: egy lépés, aprózó, szaladó, hegyező-cifra,
mártogatós, bokázó

Martin György: A magyar tánctípusok és tancdialektusok.

Verbunk (fiúknak)

Népművelési Propaganda Iroda



verbunklépések, lépő, bokázók, lengetők, cifrák,
hegyező, sarkazó, csapók, zárók
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Pesovár Ernő – Lányi Ágoston: A magyar nép

Karikázó (lányoknak)

táncművészete. Népművelési Propaganda Iroda



Forrai Katalin: Ének az óvodában. Bp. 1974. 1991-

egyes-, kettes- , tovahaladó csárdások, bukósok,
ridaforgó váltásokkal

Gyermekjátékok Hévízgyörkön. Szentendre, 1980.

Székelyföldi forgatós és verbunk

Kerényi György: Gyermejáték dalok. Bp. 1957, 1975.



Kerényi György: Magyar énekes népszokások. Gondolat

forgatós: fiúk: összerázó, átvetős, forgó, tapsos,
csizmaverős, kopogó, ugró bokázó,

Kiadó

lányok: összerázó, átvetős, forgó (páros, egyéni) „kopogó”

Kiss Áron: Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény. Bp. 1891.



Kör kör ki játszik. Nyíregyháza, 1982.

székely verbunk: kopogó, ugró bokázó, bokaverő,
keresztező, csapásoló, koppantgató.

Magyar néprajz VI. Népzene-néptánc-népi-játék.

Sárközi karikázó (lányoknak)

Akadémia Kiadó, 1990.



Magyar népzene tára I. Gyermekjátékok. Akadémia Kiadó

Mezőségi páros táncok

Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa



Környékén

5/8-os lépő, csárdás, rezgő, futó motívumok
mezőségi páros: akasztós, forgó, kar alatt forgató,
átvetős, hát mögé dobó, csapások, ugró bokázó,

Rövidítések:

Magyar Művelődési Intézet MMI

lányok: összeráz (lassú cigánytánc, ritka csárdás, ritka

Néptáncosok Szakmai HázaNSZH

szökős, sűrű csárdás)

Népművelési Propaganda IrodaNPI

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények:

Kazetták: (Néptáncosok Szakmai Háza)



az adott évfolyam tananyagának ismerete

Játék és tánc az iskolában: Motívumfűzés



az elsajátított lépésanyag és motívumok stílusos

hangzómelléklete
Játék és táncs az óvodában hangzómelléklete

bemutatása


a táncokhoz tartozó dalok ismerete

Hangfelvételek néptánc oktatáshoz (Bácska, Délalföld,
Dunántúl, Rábaköz, Mezőség, Szatmár, Szék, Székelyföld)
Eredeti hangszeres és énekes felvételek gyűjteményei
(másolhatóak)
Videó kazetták: (Néptáncosok Szakmai Háza)
Motívumfűzések videó melléklete
Játékfűzések videó melléklete
A magyar tánctípusok és táncdialektusok videó melléklete
A magyar nép táncművészete videó melléklete
6-7. évfolyam / Éves óraszám: 74 óra
A tanszak tantárgyai
Az egységes iskolai művészetoktatásban a Modern-kortárstánc tanszak 4 éves képzése során a tanuló megismerkedhetnek
az igen összetett és sokrétű, több irányzatot felvonultató modern-kortárstánc világával.
Kötelező tantárgyak:


Moderntánc:



Esztétikus testképzés



Jazz-technika

Esztétikus testképzés olyan gimnasztikai alapkövetelményi mozgásanyag, amely magában foglalja a szükséges és
egészséges természetes mozgásfajtákat. A testképzés által olyan előkészítést kap a test, amelyre később bármely más
tánctechnika felépíthető.
Jazz-technika által a tanulók megismerik a jazz-tánc alaplépéseit, elsajátításának és előadásának stílusbeli kötöttségeit.
Megtanulják a kontrakció – release tudatos használatát.
KÖVETELMÉNYEK
Esztétikus testképzés

Jazz-technika:

A tanuló ismerje:

A tanuló ismerje:

a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását,

a tanult technika mozgásanyagát,

a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását,

a kontrakció és release tudatos használatát,

a mozgás esztétikai törvényszerűségeit.

a technika stílusát, előadásmódját.

Legyen képes:

Legyen képes:

a tanult mozgásformák önálló tudatos, plasztikus

a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan,

végrehajtására,

harmonikusan bemutatni,
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a tudatos izomtevékenységre, izommunkára,

a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos

izomérzékelésre,

etűdök, kombinációk, koreográfiák előadására

a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára.
TANANYAG / ESZTÉTIKUS TESTKÉPZÉS
(Berczik-technika)
Az Esztétikus testképzés olyan gimnasztikai alapkövetelményű mozgásanyag, amely magába foglalja a mindenki számára
szükséges egészséges, természetes mozgásfajtákat. Az esztétikus testképzés anyagának elsajátításához feltétlenül
szükséges a táncelőkészítő gimnasztika anyagának pontos ismerete így, ha valamely tanuló az esztétikus testképzéssel kezdi
a tánctanulást javasolt az első félévben az előző évek sűrített anyagát elsajátítani. A tananyag kidolgozása heti 2x90 (4x45)
perces órára történt.
A mozgás esztétikai törvényszerűségei
Tér

Idő

Erő

a mozdulat iránya

metrum

a feszülő skála erőváltozatai: vezetett,

a magasság és mélység fokai

ritmus

ellenálló, fékezett, hangsúlyozott,

hajlítások szögei

tempó

rögzítő stb.a lazító skála
erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés,
esés, stb.
ezek kombinációja: lendítés,
ruganyozás stb.

A természetes testtartás

A törzs szakaszai

A törzs helyzete ülésben

alapállás

nyaki szakasz

tartott helyzet

pihenj állás

háti szakasz

lazított helyzet

A légzés

központi szakasz

hasi légzés

keresztcsonti szakasz

bordalégzés
Lábgyakorlatok

fordulattal keresztező mélyguggolás

Rúd mellett

Lábgyakorlatok, súlytalanított

gördülés és átgördülés rúd mellett

felső indítással végzett

helyzetben

lábemelések hajlítási szögei és

szakaszonkénti törzshajlítás előre

„macskakarom” lábfejgyakorlat

magassági fokai

előrehajlásból, egy lábon guggolás

„macskakarom” gyakorlat

támadóállásból csípőgyakorlat,

kéztámasszal

lábfejkörzéssel

lábemelés fogás segítségével

előrehajlásból, törzs- és erőteljes

„macskakarom” egy lábemelés

láblendítés előre, támadóállásból

váll-lazítás

hason fekvésben lábfő kifordítás

láblendítés hátra, támadóállásból

törzsdőlés és hajlás oldalra

Törzsgyakorlatok

Nyakgyakorlatok

Hasizom gyakorlatok

I., II., III. fokú egyenes törzsdöntéssel

nyakhajlítás

keresztcsont és központi szakaszának

I., II. fokú egyenes „Z” ülésben

nyakfordítás és hajlítás kötése

nyújtása és lazítása

„Z ”ülésben íves tartás előre

nyakkörzés fejfordítással

ellentétes törzsív, vízszintes

törzsdöntés és íves tartás kötése előre

függőleges irányú nyakkörzés, előre-

helyzetben

törzsdöntés és íves tartás kötése

hátra

központemelés és mélyítés, hason

oldalív és oldaldöntés, rúd mellett

oldalra

fekvésben

íves tartás előre-hátra

ellentétes törzsív kéz, lábtámasszal

dőlés hátra

Fekvésben

hanyattfekvésben hullám,

dőlés és íves tartás kötése hátra

törzsdöntés és íves tartás kötése előre

karemeléssel, karforgatással

ülőhelyzetben, törzsfordításban

törzsdöntés és íves tartás kötése

hasizom gyakorlat lábtartás

törzsdöntés előre

oldalra

változatokkal

felső indítással végzett

oldaldőlés és hajlás kombinációja

ülőhelyzetben, törzsfordítással kötött

szakaszonkénti törzshajlítás előre

térden

biciklizés

lábemelések oldalfekvésben

lazítás oldalhajlásban

Kargyakorlatok

hason fekvésben hátra lábemelés,

törzshullám

egyenes és íves tartás

alátámasztással

oldalfekvésben, oldal törzshullám

rögzített tenyérrel, könyökfordítás

oldalt és hátul lábemelés,

láblendítés oldalfekvésben

könyökkörzés és fordítás, rögzített

alátámasztással

tenyérrel
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törzsdöntés és hajlás, kéztámasz

váll-lazítás és nyújtó gyakorlat

derékszögű kartartások

változatokkal

egyenes és íves tartással

malomkörzés, lábcserével

lazítás oldalhajlásban.

malomkörzés, támadóállással
ellenálló erővel végzett karhajlítás és
nyújtás
ellenálló erővel végzett karhajlítás,
ülőhelyzet változatokkal

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok
Improvizáció
Vezessük rá a növendékeket arra, hogy legyen képes teste önálló „gondolatait”, érzéseit a külső szemlélő által észlelhető
módon is kifejezni. Próbálja meg az addig tanult motívumok, gyakorlatok, stb. alapján saját, egyéni mozgásrendszere és
mozgáskulcsai segítségével a zene által benne keltett és számára fontos gondolatokat táncban kifejezni.
Etűdkészítés
Az improvizáció lassú bevezetése és „begyakorlása” után a tanulók próbálkozzanak meg az etűdkészítéssel. Számolásra
szólóban, párban készített egyszerű „etűdök” készítése a tanult módon. Rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített
„koreográfia” szólóban, majd párban. Csoportos etűd készítése „központilag adott” és szabadon választott zenére.
Kombinált gyakorlatok


csípőgyakorlat, oldalt nyújtott lábemelés kapcsolással rúd mellett



keresztező guggolás és lábemelések kombinációi rúd mellett



törzshullám és lábemelés kombinációi



hát – has – oldalív kombinációk láb alátámasztással



döntés és dőlés kombinációi

Próbálkozhatnak hosszabb, 3-5 perces, az életkornak megfelelő zeneszámokra való koreográfiák elkészítésével is.
Megjegyzések: az Esztétikus testképzés tantárgy keretében a tanulók az alapgyakorlatokkal ismerkedtek meg. A képzést a
technika elméleti tudnivalói egészítették ki. Ez idővel olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt
biztosít, és fokozott plaszticitáshoz vezet. Ezt követően főként a rúdgyakorlatok dominálnak. A fekvő, ülőhelyzetekben
pontosan megtanult gyakorlatokat a tanulók állásban, nehezített, kombinált változatokban tanulják. A gyakorlatoknak
nemcsak nehézségi szintje változik, hanem tempójuk, dinamikájuk is egyre fokozódik. Ugyanakkor nagyobb szerepet kap
az a gondolat, hogy a tanulók az év végére önálló feladatmegoldásként a tanult elemekből, kombinációkból legyenek képesek
egy saját etűdöt összeállítani.
Minimumkövetelmények:


az adott évfolyam tananyagának ismerete



a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása



a tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés kialakulása



a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete és használata



kreativitás a spontán, önálló feladatmegoldásokban



kreativitás az improvizációban és etűdkészítésben

JAZZ-TECHNIKA
A tantárgy egy izolációs tréning fokozatos évenkénti felépítésén keresztül megismerteti a tanulókat a Jazz tánc alapjaival.
Jazz-tréning
Izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain, felülről lefelé haladva („bólogatós” néven ismeret tréning) – ütemszámokkal
megadva.
Kiindulási helyzet: Paralelle II. pozició, kar a törzs mellett.

17 – fejdöntés jobbra – térdhajlítás-nyújtás folyamatosan,

1 – fejdöntés előre – egyidejű térdhajlítás /demi-plié/

mint 1-16-ig

2 – fejemelés – egyidejű térdnyújtás /tendue/

18 – fejemelés

3 – fejdöntés hátra – fenti térdhajlítás-nyújtás

19 – fejdöntés balra

folyamatosan ismétlődik

20 – fejemelés – 17-től 32-ig, összesen 4x

4 – fejemelés – 1-16-ig, összesen 4x
33 – fejkörzés jobbra - elöl – térdhajlítás-nyújtás

49 –fejkörzés balra - hátul – térdhajlítás-nyújtás

folyamatosan, mint 1-től 16-ig.

folyamatosan mint 1-től 16-ig
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34 – jobb

50 – jobb

35 – hátul

51 – bal – 49-től 63-ig összesen 4x

36 – bal – 33-tól 48-ig összesen 4x

64 – fejemelés

65 – válltolás – előre – térdhajlítás-nyújtás folyamatosan,

81 – vállemelés fel – térdhajlítás-nyújtás folyamatosan,

mint 1-től 16-ig

mint 1-től 16-ig

66 – visszahúzás – kiindulási helyzet

82 – váll leengedés – kiindulási helyzet – 81-től 88-ig

67 – válltolás hátra

összesen 4x

68 – visszahúzás – kiindulási helyzet 65-től 80-ig
összesen 4x
89 – vállkörzés hátra, térdhajlítás-nyújtás folyamatosan,

105 – vállkörzés előre, mint 89-től 92-ig (a váll és a gerinc

mint 1-től 16-ig

háti szakaszának együttes működésével)

90 – elöl – fent

120-ig össz. 4x

91 – hátul
92 – lent - 89-től 104-ig összesen 4x
121 – mellkas kontrakció – térdnyújtás-hajlítás

137 – törzshajlítás jobbra – térdhajlítás-nyújtás

folyamatosan

138 – törzsnyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig

122 – felsőtörzs nyújtás – kiindulási helyzet – mint 1-től

139 – törzshajlítás balra /nyaki és háti szakasz együtt/

16-ig

140 – törzsnyújtás – 137-től 152-ig összesen 4x

123- mellkas release
124- felsőtörzs nyújtás – kiindulási helyzet – 121-től 136ig összesen 4x
153 – felsőtörzs körzés jobbra - törzshajlítás előre –

169 – felsőtörzs körzés balra – törzshajlítás hátra –

térdhajlítás,

térdhajlítás

154 – jobbra – térdnyújtás folyamatosan,

170 – jobbra – térdnyújtás folyamatosan,

155 – hátra – mint 1-től 16-ig

171 – előre – mint 1-től 16-ig

156 – balra – 153-től 168-ig összesen 4x

172 – balra – 169-től 184-ig összesen 4x

168 – törzsnyújtás

184 – törzsnyújtás

185 – hajlás előre – térdhajlítás-nyújtás,

201 – hajlás jobbra – térdhajlítás-nyújtás folyamatosan,

186 – törzsnyújtás – mint 1-től 16-ig

202 – törzsnyújtás – mint 1-től 16-ig

187 – hajlás hátra

203 – hajlás balra

188 – törzsnyújtás – 185-től 200-ig összesen 4x

204 – törzsnyújtás – 201-től 216-ig összesen 4x

217 – törzskörzés jobbra - hajlás előre – térdhajlítás-

232 – törzskörzés balra - hajlás hátra – térdhajlítás-

nyújtás folyamatosan,

nyújtás folyamatosan

218 – jobbra – mint 1-től 16-ig

234 – jobbra – mint 1-től 16-ig

219 – hátra

235 – előre

220 – balra – 217-től 232-ig összesen 4x

236 – balra 233-tól 248-ig összesen 4x
248 – törzsnyújtás

249 – törzsdöntés előre – térdnyújtás marad

265 – törzsdöntés jobbra – térdnyújtás-hajlítás

250 – törzsemelés –egyidejű térdhajlítással

folyamatosan

251 – törzsdöntés hátra – térdnyújtás-hajlítás

266 – törzsemelés térdhajlítással

folyamatosan

267 – törzsdöntés balra

252 – törzsemelés 249-től 264-ig összesen 4x

268 – törzsemelés térdhajlítással 265-től 280-ig összesen
4x

281 –törzskörzés jobbra, törzsdöntésekkel, végig nyújtott

297 – törzskörzés balra – törzsdöntés hátra – nyújtott

térddel - törzsdöntés előre,

térddel,

282 – jobbra,

298 – jobbra,

283 – hátra,

299 – előre,

284 – balra – 281-től 296-ig összesen 4x

300 – balra – 297-től 311-ig összesen 4x
312 – törzsemelés egyidejű térdhajlítással

313 – törzsdöntés-hajlítás, térdnyújtás – hajlítással –

322 – hátra törzsdöntésben törzshajlítás előre –

döntés előre – térdnyújtás,

térdhajlítás,

314 – előre törzsdöntésben törzshajlítás előre –

323 – törzsnyújtás – térdnyújtás,

térdhajlítás,

324 – törzshajlítás hátra – térdhajlítás,

315 – törzsnyújtás – térdnyújtás

325 – törzsnyújtás – térdnyújtás,

316 – törzshajlítás hátra –hajlítás folyamatosan,

326 – törzshajlítás előre – térdhajlítás,

317 – törzsnyújtás,
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318 – törzshajlítás előre

327 – térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás

319 – térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás

törzsemeléssel,

törzsemeléssel,

328 – térdhajlítás - 313-től 376-ig összesen 4x

320 – térdhajlítás – térdnyújtás,
321 – törzsdöntés hátra – térdnyújtás,
377 – törzsdöntés jobbra – térdnyújtás,

385-től 392-ig a 377-től 384-ig terjedő rész ismétlése,

378 – jobbra törzsdöntésben törzshajlítás jobbra –

ellenkező oldalra,

térdhajlítás,

377-től 439-ig összesen 4x

379 – törzsnyújtás – térdnyújtás-hajlítás,

440 – térdhajlítással hajlás jobbra, bal kar 3. pozícióban,

380 – törzshajlítás balra – folyamatosan,

jobb kar előkészítő pozicíóban.

381 – törzsnyújtás,
382 – törzshajlítás jobbra,
383 – térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás
törzsemeléssel,
384 – térdhajlítás
441 – alulról indított törzshullám, oldalra –csípőtolás

445 – csípőtolás balra – térdhajlításban folyamatosan,

jobbra – térdhajlításban folyamatosan,

446 – felsőtörzs tolás jobbra, fej marad balra döntve –

442 – felsőtörzs tolás balra, fej marad jobbra döntve –

testsúlyáthelyezés bal lábról – jobb lábra,

testsúlyáthelyezés jobb lábról – bal lábra,

447 – hajlás jobbra, fej marad balra döntve,

443 – hajlás balra, fej marad jobbra döntve,

448 – nyakhajlítás jobbra, kartartáscsere, 441-től 471-ig

444 – nyakhajlítás balra, kartartás csere,

összesen 4x
472 – bal kar leenged – kiindulási helyzet

473 – felülről indított törzshullám oldalra – fej emelés, kéz

478 – nyak és felsőtörzs hajlítás jobbra – térdhajlításban

csípőn,

folyamatosan,

474 – nyak és felsőtörzs hajlítás balra – térdhajlításban

479 – csípőtolás balra – testsúlyáthelyezés bal lábról jobb

folyamatosan,

lábra,

475 – csípőtolás jobbra – testsúlyáthelyezés jobb lábról bal

480 – hajlás jobbra, jobb kar előkészítő, bal 3. pozícióban,

lábra,

473-től 503-ig összesen 4x

476 – hajlás balra,
477 – fej emelés,
504 – törzsnyújtással törzsemelés, 2. parallel pozíció

521 – felülről indított törzshullám előre hátra –

térdhajlítás, kar V. pozíció fent

hátrahajlásban fejemelés előre és folyamatosan,

505 – alulról indított törzshullám előre-hátra (body-roll) –

kontrakció,

törzsdöntés előre – térdnyújtás,

plié-relevé, térdhajlítás,

506 – törzsemelés – térdhajlítás, grand-plié,

522 – hajlás előre,

507 – kontrakció – térdhajlítás, plié-relevé,

523 – fejemeléssel indított szakaszonkénti homorítás,

508 – hátrahajlás – térdnyújtás, 505-től 520-ig összesen

524 – csípő előretolással hátrahajlás, karvezetés hátra a

4x

comb mellett

536 – térdnyújtás és törzsemelés, karok leengednek,

553 – törzsfordítás jobbra 2. karpozíció – térdhajlítás,

537 – fejfordítás jobbra – nyújtott térd,

554 – vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció –

538 – kiindulási helyzet –nyújtott térd,

térdnyújtás,

539 – fejfordítás balra – nyújtott térd,

555 – törzsfordítás balra – 2. karpozíció – térdhajlítás,

540 – kiindulási helyzet – 537-től 552-ig összesen 4x.

556 – vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció –

kiindulási helyzet, 521-től 535-ig összesen 4x

térdnyújtás,
553-től 568-ig összesen 4x.
569 – törzsfordítás előre döntésben – előre

585 – hátradőlésben törzsfordítás – jobbra, tenyér a

törzsdöntésben törzsfordítás jobbra – térdhajlítás,

talajon,

570 – előre törzsdöntésben visszafordulás – térdnyújtás,

586 – vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció,
587 – hátradőlésben törzsfordítás balra, tenyér a talajon,
588 – vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció, 585-től 599-ig
összesen 4x

571 – előre törzsdöntésben törzsfordítás balra –
térdhajlítás,
572 – előre törzsdöntésben visszafordulás – térdnyújtás,
569-től 584-ig összesen 4x.

600 – törzsemelés kontrakcióval,

603 – törzsfordítás balra felsőtörzs homorítással, kar 2.

601 – törzsfordítás jobbra felsőtörzs homorítással

pozíció – térdnyújtás

(release) térdnyújtás,
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602 – vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt

604 – vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt

hajlított kar – térdhajlítás.

hajlított kar –

617 –től 632-ig előre törzsdöntésben törzsforgatás, mint

632 –re törzsemelés kontrakcióval,

601-től 616-ig összesen 4x

633 –tól 648-ig hátra törzsdöntésben törzsforgatás, mint

térdhajlítás, 601-től 616-ig összesen 4x

601-től 616-ig.
Kombináció – etűd


minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával,



önálló etűdkészítés feladatként szólóban, majd párban,



a 6. évfolyam végére hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása, betanítása,



felüdülésként a legmodernnebb divattáncok is beépíthetők az anyagba – hip-hop,



funky, art-jazz, Limon- technikai alapok (a tanár felkészültségétől függően).

Megjegyzés: Az izolációs gyakorlatok célja, a törzs izomzatának és ízületeinek egyenletes, felülről történő megmozgatása,
bemelegítése. A mozdulatok precíz és hatékony kivitelezése érdekében minden héten új részletek kerülnek megtanításra a
már meglévő folytatásaként.
Jazz-tréning
Plié gyakorlat törzsmunkával és karvezetéssel (Jeszenszky-tréning) – ütemszámokkal megadva.
Kiindulási helyzet: Paralelle I. pozícióban, kar paralelle magastartásban, tenyér előre néz.
1.

jobb karemelés függőlegesen

27.

törzshajlítás balra

2.

bal karemelés függőlegesen

28.

törzsnyújtás, felsőtörzs homorítás

3 – 4.

az 1-2 ismétlése

29 – 30.

térd- és törzshajlítás előre

5 – 6.

térdhajlítás (demi plié) karleengedés

31 – 32.

sarokemelés, térd-, medence-,

elöl, fölfelé fordított tenyérrel

mellkas előretolással törzsnyújtás

7 – 8.

33.

törzshajlítás balra

magas V. pozícióig

térdnyújtás (tendu) karemelés oldal

34.

törzsnyújtás

9.

35.

törzshajlítás jobbra

36.

törzsnyújtás felsőtörzs homorítás

törzs döntése előre, kar V. pozícióban

a fej fölött
10.

törzshajlítás előre, tenyér a földön

37 – 38.

térd- és törzshajlítás előre

11 – 12.

alulról indított törzsnyújtás, ujjhegyek

39 – 40.

alulról indított törzsnyújtás

a combon, törzsön végighúzva, magastartásig

karemeléssel magastartásba

13 – 19.

az 1-tő 7-ig ismétlése

41.

lábujjra emelkedés (relevé)

20.

mellkasemelés, felsőtörzs homorítás

42.

sarok letesz

21 – 22.

térd- és törzshajlítás előre,

43.

lábujj en-dehors

44.

sarok paralelle

45.

lábujj en-dehors

mellkas előretolással, törzsnyújtás

46.

sarok paralelle medenceszéles első

25.

törzshajlítás jobbra

pozíció

26.

törzsnyújtás

karleengedés
23 – 24.

sarokemelés, térd-, medence-,

Jazz – tréning
Giordano – tréning ütemszámokkal megadva.
Homorítás és kontrakció fekvésben
Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció tenyér a földön.
1 – 4.

homorítás vállra, majd fejtetőre

1.

kontrakció jazz kézzel, „karvaj” lábfej

5 – 6.

belégzés

2 – 4.

megtartás

7 – 8.

kilégzés

5 – 6.

nyújtás, (nem homorítás), kar nyújtott

II. pozícióban
1 – 4.

leereszkedés hanyattfekvésbe

5 – 8.

kontrakció hanyattfekvésben

7 – 8.

leengedés a kiinduló helyzetbe

1 – 72.

a gyakorlat ismétlése 3x
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Ív fekvésben
Semleges lüktetés, fekvésben
Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció,

1 – 4.

törzsív tarkóra

tenyér a földön.

1 – 8.

lüktetés

1 – 8.

kontrakcióval leereszkedés a talajra

1 – 4.

törzsív ismét tarkóra

5 – 8.

törzsív fejre

1 – 4.

szünet

1 – 2.

jobb lábemelés 90o

3 – 4.

térdhajlítás vízszintes lábszárig

1 – 8.

mellhez húzogat semleges tartásban

1 – 8.

kifelé fordított térddel

1 – 8.

mellhez húzogat semleges tartásban

1 – 4.

leereszkedés tarkóra

1 – 8.

befelé fordított térddel

5 – 8.

kontrakcióval leereszkedés a talajra

1 – 16.

4 lüktetéssel a fenti irányokban

1 – 4.

törzsív ismét tarkóra

5 – 8.

törzsív fejre

1 – 16.

emelkedés hídba és szünet

1 – 8.

2 lüktetéssel a fenti irányokban

1 – 16.

4x 1-1 lüktetéssel
1 – 4.

leereszkedés fejre

Nyújtás fekvésben

5 – 8.

leereszkedés tarkóra

Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció,

1 – 8.

kontrakcióval leereszkedés a talajra

tenyér a földön.
Lábat föl és kifelé
1.

lábemelés

Kiindulási helyzet: „V” pozíció karok fej fölött, tenyér

2.

térdhajlítás

fölfelé.

3 – 4.

térdnyújtás

1 – 8.

rugózás spiccelve

1 – 4.

függőleges lábemelés

1 – 8.

rugózás pipálva

5 – 8.

lábemelés fej fölött a talajra

1 – 16.

boka visszafeszítés és releve-k

1 – 8.

lábemelés vízszintesig-függőlegesig

1 – 16.

az előző két mozzanat ismétlése

1 – 4.

megtartás (mozgásszünet)

1 – 8.

lábemelés fej fölé a talajra

5 – 8.

leengedés

1 – 8.

még kétszer hátra

1 – 44.

a gyakorlat ismétlése
II. pozíciós nyújtás

Kontrakció irányokba

Kiindulási helyzet: terpeszülés, II. pozíció „hosszú kar”.

Kiindulási helyzet: nyújtott ülés, II. karpozíció, tenyér
lefelé:
1 – 2.

kontrakció jazz kézzel

3 – 4.

nyújtott ülés karnyújtással

5 – 8.

ruganyozás előre, kar túlnyúlik a lábon

1 – 8.

döntés előre V-karral

1 – 2.

merítés

3 – 4.

felülés, kar leengedés II. poz.-ba

1 – 8.

döntés jobb lábra

1 – 2.

merítés

1 – 2.

felülés alámerítéssel V. karpozíció

3 – 4.

felülés, kar leengedés II. poz.-ba

3 – 4.

egyenes ülés II. hosszú karnyitással

1 – 12.

ismétlés bal lábra

5 – 6.

kontrakció

7 – 8.

leengedés hanyattfekvésbe

1 – 8.

döntés előre V-kar, asztal-tetőből ”V”

pozícióba
1 – 4.

felülés mellkasemeléssel

1 – 4.

5 – 16.

a fenti gyakorlat ismétlése

jazz kar, majd „hosszú kar”

kontrakció asztaltetőbe, II. pozíciós

1 – 32.

a fenti két gyakorlat ismétlése

1 – 4.

kontrakció egyenes ülésig

5 – 6.

előre törzs alámerítés

7 – 8.
1 – 16.

5 – 8.

lábemelés V-karral

1 – 4.

asztaltető

5 – 8.

kontrakcióval hanyattfekvés

felülés diagonál kartartással

1 – 4.

páros lábemelés

még egyszer

5 – 8.

láb leengedés
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1 – 72.

a gyakorlat ismétlése 3-szor

Kombináció-etűd


minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával



önálló etűdkészítés feladatként, szólóban, párban, kisebb csoportokban,



a 3-4. évben hosszabb lélegzettű koreográfiák összeállítása és betanítása



felüdülésként a legmodernebb divattáncok is beépíthetők az anyagba – hip-hop,



funky, art-jazz, Limon- technikai alapok (a tanár felkészültségétől függően)

Minimumkövetelmények:


az adott évfolyam tananyagának ismerete



a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága



a jazztánc sajátosságainak megfelelő bemutatás



a kontrakció és release tudatos használata

TÁSASTÁNC
8. évfolyam / Éves óraszám: 74 óra

Az 8. évfolyamon tanítunk két, stílusában nehéz táncot: a Gagliarde-t és egy magyar úri báli táncot, a Körmagyart. A
reneszánsz Gagliarde technikai szempontból elég könnyű, de stílusa sok odafigyelést igényel. Sajátos módon a legnehezebb
a gyerekeknek a magyar néptánc általuk ismert stílusától eltérő magyar úri báli tánc tanítása. Ebben a tanévben a társas
táncok kezdő anyagával ismerkednek meg a tanulók.

Alaplépések és táncok
1. Gavotte tánc

Tremolanti

Andalgó

Toborzó

2. Gagliarde tánc

Passiminimi

Tétovázó

Lengető

Gagliarde bók

Salto tondo

Csalogató

Emelkedő

Grue

Marque le pied

Csárdás

Verbunkos

Ruade

Marque le talon

Rida

Fonás

Pied croise

Capriole

Cifra

Keresztelő

Lejtő

Bölcső

Vágó

Magányforgó

Ruade de vache

3. Körmagyar tánc és lépései

Capriole intre ciata

Fleuret
Entretaille

Kisharang
Bokázók

TANANYAG:



Foxtrott
Rumba

(válás)
Séta jobb lábbal,
párcsere

Bal lábbal séta előre, oldalt – zár

Jobbra fordulás

Négyszög,

tapsos játék

séta előre, oldalt – zár +

galopp

Forgás,



Slow fox

séta hátra, oldalt – zár



Bécsi keringő

Oldalazó,

Cikk-cakk párban,

(cikk-cakk)

1/4 fordulat,

Válás – kubai séta.

séta jobb lábbal,

oldalt – zár + hintalépés

1/2 fordulat.

forogva

séta bal lábbal,



Country I.



Angol keringő



séta előre,

séta hátra

jobbra fordulat.



Angol keringő
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Country II. (Man mixer)

Séta bal lábbal,

Lendítős,

Séta előre, séta hátra (válás),

Dupla polka,

balra fordulat.

Fordulás,

dobogó, taps,

páros csusszanás hátra,

kerülés, párcsere,forgás.

Sétalépés,
párcsere,




Tangó
Disco tánc (Stomp)

Röpsasszé,
karolás.
Keresztlépés,

Forgás,

Kar alatt fordulat.

Séta hátra, előre,
Sétalépés,



szólófordulat jobbra és balra,



Cha-cha-cha

Promenád zárással.

Alaplépés,

dupla és szimpla érintő lépés,

Alap, válás, helycsere balról-jobbra,

Jive

elől keresztező,
twist és taps.

kézcsere hátmögött, ringó lánc jobbra forgással,
hátul keresztező.




Samba

helycsere jobbról-balra, jobbra pörgetés.

Country tánc III. (Yankee mixer)

Megjegyzés: Az első négy tánc Szerdahelyi Tünde: Tásrastáncok kezdőknek (Népművelési Intézet, Bp. 1982.) kiadványban
található meg. A Samba a Társastánc tanfolyamok útmutatója (NPI, 1996.) kiadványban található. A tanulók két ismert tánc
alaplépéseiből etűdöt tanulnak. Tekintettel arra, hogy nem minden csoportban vannak fiúk, így az Angol keringő mellett a
Country tánc IV. került kiválasztásra.
Angol keringő
Motívumok
1.

Séta jobb lábbal

2.

Jobbra fordulás ¼ és ½ fordulattal

3.

Séta bal lábbal

4.

Balra fordulás ¼ és ½ fordulattal

5.

Kar alatti forgó (Fiú: séta jobb és bal lábbal, Lány : jobbra ½ fordulat kar alatt)

6.

Jobbra – balra forgatás: Egymással szemben állunk, a lányok belül.
Fiú: 1. ütem: jobb lábbal oldalt lép és megemeli a jobb – jobb kéztartást, a bal lábra helyezi a súlyát + jobb lábbal a
bal mellé lép.
2. ütem: szünet, a lányt a kar alatt jobbra forgatja. Ismétlés ellenkezőleg.
Lány: 1. ütem: Bal lábbal oldalt lép + jobb lábra visszahelyezi a súlyát + bal lábbal a jobb láb mellé lép.
2. ütem: Jobb – bal – jobb lábbal jobbra egész fordulat a fiú karja alatt.
Ismétlés ellenkezőleg.

7.

Lengető:
1. ütem: Jobb – bal – jobb lábbal előre lépünk
2. ütem: Bal lábbal előre lépünk, a jobb láb hátul féltalpérintkezésben marad a parkettával.
3. ütem: Jobb – bal – jobb lábbal hátra lépünk
4. ütem: Bal lábbal hátra lépünk, a jobb láb elől féltalpérintkezésben marad.
A lányok ellenkező lábbal, ellenkező irányba járják a lépést.

8.

Fiú bók: ütem előtt a bal lábon 1/8-ot balra fordulunk + jobb lábbal oldalt lépünk, mialatt a bal lábat
lábujjérintkezésben hagyjuk + bal lábat talpcsúsztatással a jobb mellé zárjuk, mialatt fejünket előre hajtjuk.

9.

Lány bók: jobb lábbal oldalt lépünk, bal lábunkat oldalt lábujjérintkezésben hagyjuk, mialatt karunkat kissé hajlítva a
vízszintig oldalra emeljük + 1/8-ot balra fordulva bal lábbal, kis térdhajlításban hátra lépünk és előre dőlünk.

Megjegyzés
A táncot báli nyitótáncként, a standard táncokhoz használatos ruhákban ajánlott bemutatni. A tánc különösebb technikai
nehézségeket nem támaszt, de a stílusos előadásmód érdekében haladó táncosoknak ajánljuk.
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Country tánc I.
(4/4-es country zenére)
Motívumok
1.

Séta előre. Minden negyedre a fiúk bal lábbal a lányok jobb lábbal kezdve előre sétálnak 8x, a végén egymás felé
fordulnak (1/4 fordulat a fiúknak jobbra, a lányoknak balra).

2.

Séta hátra (válás), minden negyedre a fiúk bal lábbal a lányok jobb lábbal kezdve hátra sétálnak 4x.

3.

Párcsere. Minden negyedre a fiúk bal lábbal, a lányok jobb lábbal kezdve jobb rézsut előre sétálnak az új partnerhez.

4.

Tapsos játék ti-ti-tá ritmusban. A ti-ti saját kéz, a tá a partner keze:

5.



jobb-jobb kézzel



bal-bal kézzel



kissé hajlított térddel a combtőn



páros kézzel

Galopp szökdelő oldalra 8x (két kézfogással). Az ütemelőzőben a jobb lábon felugrunk. Bal lábbal oldalt lépünk,
felugrunk + jobb lábbal a bal mellé lépünk, felugrunk. Ismétlés azonosan. A lány ellenkező lábbal kezd. A lányok bal
lábbal kezdenek, és balra fordulnak.

minimumkövetelmények


az adott évfolyam társastánc tananyagának ismerete



a párral táncolás technikájának biztonságos elsajátítása



a stílusának megfelelő előadásmód



a táncban alkalmazott térformák helyes, pontos bemutatása

SZÍNMŰVÉSZET
Színművészeti képzés célrendszer és funkciói
Az egységes iskolai művészetoktatás keretében folyó színházi - bábszínházi nevelés lehetőséget biztosít a színművészetbábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik
kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására – figyelembe véve a tanulók
érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait. A konkrét szakmai célok az egyes
tantárgyak anyagában találhatók.
A képzés lehetővé teszi


a színművészet területén:



minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt



a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését



differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színház konvenciók megismerését, azok széles
körű alkalmazását



az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését



a színjáték kulturális tradícióinak megismerését



a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését



azt, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a színjátékban is alkalmazni
tudják



minél több élő és felvett színházi előadás – köztük társaik által készített produkciók – megtekintését



a színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak mint művészi kommunikációs formának
megtapasztalását



azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött
előadást bemutathassák; a közös alkotómunka adta örömteli együttlétét



az önkifejezést



az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerését, és azokat a
színházi tanulmányaik során hasznosítani is tudják

Általános fejlesztési követelmények
Készítse fel a tanulókat:


drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására



különböző színészi technikák tudatos alkalmazására



színházi improvizációra
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karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi beszédtechnikai eszközökkel



egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra



különféle szerepek megformálására



a rendezői instrukciók mentén végzett munkára



a más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás során



színházi előadások elemzésére, értékelésére

Ismertesse meg a tanulókkal:


a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket



drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását



a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat



a színházi műfajokat



a szöveg- és előadáselemzés szempontjait



a színészi játék alapvető iskoláit



a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit



a színházi jelenkori közösségi, társadalmi szerepét



napjaink színházi struktúráját

DRÁMAJÁTÉK SZAKMAALAPOZÓ PROGRAMJA (5. - 8. évfolyam)
VÁLASZTHATÓ, MODULRENDSZERBE BEÉPÍTVE A DRÁMAJÁTÉK ÓRASZÁMÁBA:


vers- és prózamondás



bábjáték



tánc- és mozgásszínházi tréning



kreatív zenei gyakorlat



színházismeret



beszédtechnika



pantomim



színháztörténet (az 5. évfolyamtól)



színháztechnika (szcenika) (7-10. évfolyam)



zenés színházi képzés (a 7. évfolyamtól)

A helyi igények és lehetőségek függvényében



dramaturgiai-rendezői ismeretek
(9-10. évfolyam)



drámajáték-vezetői ismeretek (9-10. évfolyam)

A színművészeti oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág
(táncművészeti, képző- és iparművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok a tantervben meghatározott tanítási
óráin részt vehet.
A tantárgy tanításának célja
A drámajáték tantárgy célja, hogy a különböző dramatikus tevékenységformákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és
improvizációs feladatokon keresztül fejlessze a tanulók érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, készségeit,
gazdagítsa önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítse elő a tanulók
szocializációjának folyamatát. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma és a színház értő
befogadására, értelmezésére, illetve művészeti együttműködésen keresztül tanulótársaival együtt drámai és színházi
produktumok létrehozatalára.
Követelmények
A tanulók legyenek képesek:


figyelmük tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre



társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére



a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára



a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben



érzelmi emlékek felszínre hozására és a szerepjátékokban való kreatív alkalmazására
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érzékeny kapcsolatteremtésre és annak megtartására



tiszta és kifejező verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokra



pontos és érzékletes szerepjátékra társaikkal és egyénileg



kreatív dramatizálásra, a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására



saját testük, mozgásaik, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos érzékelésére, a tér kreatív
használatára



egyre növekvő intenzitású, tudatosságú és mélységű részvételre a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban



különböző – felidézett, illetve az emberi világban tapasztalt – érzelmek verbális, vokális, mozgásos, mimikai és a
társművészetek eszköztárát is bevonó eszközökkel történő kifejezésére



összetett művészi üzenetek közlésére különböző anyag-, tér- és mozgásformák együttes alkalmazásán keresztül



a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötleteik, gondolataik kidolgozásában, illetve
egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében

ismerjék:


a saját testük adta lehetőségeiket, illetve érzékszerveik hatékonyságát



a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztáruk ez irányú fejlettségének
mértékét



a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztáruk ez irányú fejlettségnek
mértékét



figyelmük tudatos összpontosításának szerepét és módját, a fegyelmezett feladatvégzés feltételeit



társaik, önmaguk és a felnőtt világ megfigyelésének módjait, ennek szerepét a szerepjátékok során és az
improvizációkban



a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák adta lehetőségeket, használatuk lehetséges módjait



az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaikkal és másokkal való kapcsolatukban



az érzelmi emlékezet szerepét, alkalmazásának lehetőségeit a szerepjátékokban



a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit



összetett művészi üzenetek közlésének különböző anyag-, tér- és mozgásformák, illetve a szerepjáték adta
lehetőségeit



a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötleteik, gondolataik
kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében

5. évfolyam / Éves óraszám 74 óra
A képzés ismertesse meg a tanulókkal:


a képzet, az emlék szerepét



az érzelmek kifejezésének nonverbális és
verbális jellemzőit

ösztönözze a tanulókat:


maguk és környezetük egyre tudatosabb
megfigyelésére



a közlésformák egyre differenciáltabb



az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását



a tér használatát és az abban való tájékozódást



alkalmazására
társaikkal való együttműködésre



a helyszín fogalmát, jelentőségét



képzelőerejük kibontakoztatására



a figyelem-összpontosítás fontosságát



gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére



az érzelmek vizuális megjelenítésének módjait



a csoporton belüli aktív és kezdeményező

(pl. maszkkészítés)
fejlessze a tanulók:

munkára
biztosítson lehetőséget:



együttműködő képességét



kiscsoportokban történő tevékenységre



képzelőerejét



a kreatív képességek kibontakoztatására



verbális és mozgásos megnyilvánulásainak



manuális tevékenység végzésére

kifejező erejét



a közös játék örömének megtapasztalására,



érzelemkifejező mozgásos improvizációs

felismerésére, tudatosítására

képességét


térbeli tájékozódását

A tanulók az 5. évfolyamának elvégzését követően



figyelem-összpontosító képességét

legyenek képesek:



megfigyelő képességét



dramatikus érzékenységét



manuális ügyességét



az érzékszervi finomításokkal elért készségük
birtokában egyszerű képzettársításra



a képzettársítással felidézett emlékek érzelmi
jellegű megközelítésére
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a felidézett érzelmek verbális és mozgásos
kifejezésére






ismerjék:

a felidézett érzelmek kifejezésére vizuális



az emlék fogalmát

eszközök segítségével (pl. maszkkészítés)



az érzelmek nonverbális és verbális

a tanult mozgáselemek, csoportos

kifejezésének jellemzőit

mozgásformák kreatív összekapcsolására



a tér és a helyszín fogalmát

az adott tér használatára és az abban való



a figyelem-összpontosítás jelentőségét

tájékozódásra



az érzelmek vizuális megjelenítésének módjait

a helyszín fogalmának alkalmazására,



verses mesék dramatikus feldolgozásának

jelentőségének felismerésére


módjait

részvételre egy verses mese dramatikus
feldolgozásában és annak társaik, vagy szülők
előtti bemutatásában

TANANYAG
Bemelegítő játékok




csapatjátékok, versenyjátékok, ügyességi

játékos, mozgással és szöveggel összekapcsolt
ritmikus koordinációs gyakorlatok

játékok



térkihasználó gyakorlatok



lazító és feszítő gyakorlatok



térkitöltő gyakorlatok



érzékelést fejlesztő játékok



térérzékelő gyakorlatok



kapcsolatteremtő és bizalomjátékok



ritmikus, mozgással és szöveggel
összekapcsolt számolós gyakorlatok

Fantáziajátékok




játék elképzelt tárgyakkal; tárgyfelidéző

gyermekversek, mondókák mondása ritmus- és
mozgásváltással

gesztusok


játék elképzelt személyek megjelenítésével



játék elképzelt és valóságos helyzetek

Dramatikus játékok


megjelenítésével


játék különböző hangulat-felidéző gesztusok,

zenére


motívumok alapján


mimetikus (egyéni és csoportos) improvizációk
szituációs játékok szó, mondat, helyszín stb.
megadásával

játék különböző érzelem-felidéző gesztusok,
motívumok alapján

Jelmezek készítése adott produkciókhoz


Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált

rajzolás; érzelmek kifejezése a szem és száj
formáján keresztül

koncentrációs és memória-gyakorlatok



festés; érzelmek kifejezése színekkel

csapatjátékok, versenyjátékok



nyírás, ragasztás; érzelmek kifejezése



formákkal
6. évfolyam / Éves óraszám 74 óra
A képzés ismertesse meg a tanulókkal:




verbális megnyilvánulásainak tisztaságát

a figyelem-összpontosítás tudatos



fogalmazási és kifejező képességét

alkalmazását



dramatizáló képességét



a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát



a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és

ösztönözze a tanulókat:

kapcsolattartás szabályait



figyelmük tudatos összpontosítására



a tiszta érthető beszéd alapjait



a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére



a főhős és a szereplők különbözőségét, a hős



önálló és tudatos kapcsolatteremtésre

és a többiek viszonylatát



önálló és verbális megnyilvánulásra

a szereplők jellemzését segítő technikákat



pontos és kifejező szerepjátékra

(beszédstílus, testtartás stb.)



önálló dramatizálásra



fejlessze a tanulók:

biztosítson lehetőséget:



koncentráló képességét



a jelentkező önálló törekvések megvalósítására



megfigyelő képességét



a differenciált munkamegosztásra



szociális érzékenységét
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a nemkívánatos viselkedésformák



megváltoztatására


a tanulók eredményes együttműködésére
különböző tevékenységformákban

az előző évek manuális tevékenységének
gyakorlására


A tanulók a 6. évfolyamának elvégzését követően



érzékszervekkel kapcsolatos játékok

legyenek képesek (az előző évfolyamok követelményein



tükörgyakorlatok

kívül):


figyelmük tudatos összpontosítására



társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny



szemkontaktussal

megfigyelésére



érintéssel



a bizalom átélésére



kézfogással



érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat



hanggal

megtartására



„vakvezető” játékok



tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra



egy nagyobb lélegzetű vers pontos, tiszta,
érthető elmondására



Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok

Beszéd- és mozgásgyakorlatok


kreatív dramatizálásra, aktív szerepjátékra,
rövid lélegzetű mese vagy más egyszerű

kiscsoportos és páros szituációk mozgásos és
szöveges megjelenítése



történet nyilvános bemutatására

dinamikus mozgásokat ábrázoló
képzőművészeti alkotások megfigyelése, a
mozgás utánzása

ismerjék (az előző évfolyamok követelményein kívül):


a figyelem-összpontosítás alapszabályait



a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát



a bizalom élményét



a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás
szabályait



szoborgyakorlatok, tablók

Improvizációs játékok


mimetikus improvizációk (mozdulatra,
hangeffektusokra, tárgyakkal)



hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással



a tiszta, érthető beszéd szabályait



a kifejező szerepjáték szabályait

és beszéddel



a szereplők jellemzését segítő technikákat

képzőművészeti alkotások reprodukcióival, a

(testtartás, beszédstílus stb.)

szereplők jellegzetes vonásainak megadásával



szituációs játékok (befejezetlen történetre,

stb.)
Tananyag



Koncentráció és mozgáskoordinációs

Dramatizálás

gyakorlatok



verses mesék, mesék elemzése

megfigyelésre és utánzásra ösztönző



a szerkezet érzékeltetése (kezdet, vég, főhős,

gyakorlatok


mozgásos, szöveges és relaxációs gyakorlatok



szólánc-játékok

szereplők, helyszín)


az eddig tanult vizuális ábrázolások
alkalmazása

7. évfolyam / Éves óraszám 74 óra
A képzés ismertesse meg a tanulókkal:




az empátia, azaz az együttérző beleélés

problémák dramatikus megjelenítésének

szükséges voltát


az empátiára épített elemző gondolkodás

lehetséges módjait


lényegét, használatát


a szavak nélküli közlések jelentőségét



a nonverbális kommunikáció csatornáinak

különböző hétköznapi élethelyzetek és morális

a konfliktus és a feszültség fogalmát,
különbözőségét



a színpadi tér kreatív használatának
lehetőségeit

működését


a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét



a belső feszültség élményét és fogalmát

fejlessze a tanulók:


alakulóban lévő empátiás képességét



a különféle anyagok (pl. textíliák) felhasználási



verbális és nonverbális kommunikációs

lehetőségét

képességét


fantáziáját és kreativitását



drámai érzékenységét
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esztétikai érzékenységét



differenciált kifejező képességét



fogalmi gondolkodását

A tanulók a 7. évfolyamának elvégzését követően



elemző gondolkodási képességét

legyenek képesek (az előző évfolyamok követelményein



morális érzékenységét

kívül):



szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét



fogalmazási képességét helyzetfelismerési
képességét



problémamegoldó érzékenységét



együttműködési képességét



megfigyelési képességét







elfogadó együttműködésre



érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére



a nonverbális kommunikációs jelek tudatos
maguk és környezetük tudatos megfigyelésére



kritikus és önkritikus gondolkodásra



különböző élethelyzetek és morális problémák
beszédük és mozdulataik koordinált és kifejező

azok közönség előtti bemutatására



kreatív részvételre különböző élethelyzeteket
feldolgozó improvizációkban



konfliktushelyzetek erőszakmentes
megoldására



pontos és hiteles szóbeli és nem szóbeli
önkifejezésre



egy-egy drámai szöveg konfliktusának
elemzésére

a különböző közlésformák differenciált



a tér kreatív használatára

alkalmazására



egy-egy drámai szöveg, rövid lélegzetű mű



egy-egy színházi élmény cselekvő elemzésére



egy-egy drámai szöveg érzékletes és kreatív
bemutatására

betanulására, bemutatására
ismerjék (az előző évfolyamok követelményein kívül):


biztosítson lehetőséget:


különböző élethelyzeteik kritikus és önkritikus
elemzésére

használatára


feszültségteremtő drámai jelentek
létrehozására rövid produkcióvá formálására s

erőszakmentes kezelésére


aktív részvételre különböző élethelyzeteket
feldolgozó improvizációkban,

használatára


a nonverbális kommunikációs csatornák
használatára



ösztönözze a tanulókat:
őszinte megnyilvánulásra

a szavak nélküli közlések különböző
élethelyzetekben való felismerésére






a manuális tevékenység folytatásár

kialakulóban lépő önkifejezési szándékok

élményét


megvalósítására


a fantázia fejlesztésére



képzőművészeti alkotások megtekintésére



más, hasonló életkorúakból szerveződött

az empátia, az együttérző beleélés fogalmát,
a szavak nélküli közlések jelentőségét
különböző élethelyzetekben



a nonverbális kommunikációs csatornák
működési mechanizmusát



csoportok munkájának megismerésére

a belső feszültség élményét, szerepét a drámai
történésekben



manuális tevékenység folytatására



a feszültség fogalmát jelentőségét



a nem kívánt viselkedésformák kezelésére,



különböző élethelyzeteik és morális problémáik

visszaszorítására


dramatikus feldolgozására




módozatait


az adott életkorra jellemző problémákkal
foglalkozó színházi előadások megtekintésére



dramatikus feldolgozásának lehetséges

az adott életkor jellemző problémáinak

a szóbeli és nem szóbeli kifejezési formák
hiteles, pontos, együttes használatát



az adott életkorra jellemző problémákkal

a konfliktust mint a drámai cselekmény egyik
mozgatórugóját

foglalkozó filmek megtekintésére



egy-egy drámai szöveg többféle értelmezését

az együttműködés fontosságának és különböző



a tér kreatív használatát

módjainak megtapasztalására
TANANYAG
Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok
az arc, tekintet, gesztusok kifejező képességét fejlesztő

Fantáziajátékok

játékok, gyakorlatok (grimaszjáték, személyiség-tükör

tárgyjátékok, tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli

stb.)

tárgyak

érzelmi állapotok kifejezése testtartással, gesztusokkal

élőlények megszemélyesítése, beszéltetése

üzenetek (utasítások, parancsok, kérések stb.) küldése

belső képek megjelenítése mozgással, szóban és

tekintettel és gesztusokkal

különböző vizuális eszközökkel
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térplasztikák kialakítása színekkel, formákkal, esésekkel
Improvizációs játékok
szituációs játékok hangeffektusokra, vázlat

Beszéd és mozgásgyakorlatokon alapuló improvizációs

megadásával, a valódi érzelmek kimondásának

játékok

megtiltásával

életjátékok (egy-egy aktuális téma feldolgozása)

feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és

jelenetek közmondás, konfliktus, ki nem mondott

értelmezése

konfliktus megadásával

látott vagy hallott történetek feszültésgteli jelenteteinek

szerepjátékok megadott témára

felidézése kiscsoportos improvizációkban

„nem azt mondom, amit gondolok”
„nem azt teszem, amit mondok”

Interakciós játékok

monológok különböző élethelyzetekben

tükörjátékok

hétköznapi szituációkat feldolgozó páros jelenetek

távolság megtartását célzó játékok
Drámarészletek, balladák
Térjátékok különböző anyagokkal, kreatív térhasználattal

balladák egyes történéseinek dramatikus formában való

folyosók, irányok

megjelenítése

szerkezetek

az epikus műben nem szereplő háttér-történések

textíliák megkülönböztetése tapintásra, színre, formára,

kitalálása és dramatikus formában való megjelenítése

esésre
8. évfolyam / Éves óraszám 74 óra
A tanulók az alapfok 8. évfolyamának elvégzését követően


legyenek képesek (az előző évfolyamok követelményein kívül):



az érzelmi emlékek felszínre hozására



az empátiás készségből fakadó érzések, gondolatok és a személyes érzések, gondolatok közötti kapcsolat
felismerésére



a felszínre hozott érzelmek keltette gesztusok, mimikák, mozgássorok rögzítésére, kreatív alkalmazására



a szimbólumok keresésére, kreatív alkalmazására



az ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő alkalmazására



egy-egy drámai szöveg, vagy mű nyilvános bemutatására



alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait



a megismert munkaformákban felismerni a színházi alkalmazhatóságot



kiválasztani a legmegfelelőbb munkaformát az adott gondolat, érzelem erősítése érdekében



a munkaformák tudatos alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében



részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében s bemutatásában



ismerjék (az előző évfolyamok követelményein kívül):



az érzelmi emlékek felszínre hozásának módját



az empátiás készségből fakadó érzése, gondolatok és a személyes érzések, gondolatok közötti kapcsolatot



a felszínre hozott érzelmek keltette gesztusok, mimikák, mozgássorok rögzítését és kreatív alkalmazását



a szimbólum fogalmát, kreatív alkalmazását



a kontraszt fogalmát, tudatos alkalmazását



az előző évek tapasztalatinak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét



a munkaformák színházi alkalmazhatóságát



egy-egy munkaforma tudatos kiválasztását és alkalmazását



a színpadi improvizációban rejlő lehetőségeket

A képzés ismertesse meg a tanulókkal:


az érzelmi emlékezet felszínre hozásának élményét



a személyes érzelmek és gondolatok, valamint az empátiás készségből fakadó érzések és gondolatok
közti szoros kapcsolatot



a felszínre hozott érzelmek által keletkezett gesztusok, mimikák, mozgássorok rögzítésének módját



a szimbólum fogalmát, illetve a szimbólumot mint a gondolatok és fogalmak kifejezőjét és hangulatok,
érzések felidézőjét



a kontraszt fogalmát, az ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő használatát



az előző évek során tapasztaltak, tanultak kreatív alkalmazásának lehetőségeit



az egy-egy színpadi előadás létrejöttét megalapozó és elősegítő munkaformákat



a színházi forma kiválasztását a gondolatok, érzelmek erősítéshez
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a színházi formanyelv alapelemeinek tudatos alkalmazását egy adott drámai szöveg megközelítésében

fejlessze a tanulók:


megismerő, önmegismerő képességét



személyiségének pozitív jellemvonásait



akaraterejét



asszociációs képességét



konstruktivitását



elemző gondolkodását



kritikai és önkritikai képességét



kreativitását, eredeti gondolkodását, kombináló képességét



drámai érzékenységét



színházi fogékonyságát



kritikai és önkritikai képességét



más művészetek iránti fogékonyságát

önállóságát, magabiztosságát
ösztönözze a tanulókat:


az „én”-en kívüli tapasztalatok befogadására



önálló döntéshozatalra



szimbólumok keresésére és kreatív használatára



hiteles és őszinte színpadi jelenlétre



előrevivő, építő gondolkodásra



kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra, konstruktív együttműködésre



drámai művek olvasására



színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére



önálló, magabiztos megnyilvánulásra

biztosítson lehetőséget:


a feszültségteli helyzetek, konfliktusok elemzésére, a konfliktusokkal való szembenézésre



más csoportok munkájának beható megismerésére



színházi és mozgásszínházi előadások megtekintésére



színházi előadásokat bemutató videofilmek, dokumentumfilmek megtekintésére



a színházzal rokon művészeti tevékenységek gyakorlására



más művészeti tevékenységet folytató csoportok tevékenységének megismerésére



nyilvánosság előtti fellépésre

TANANYAG
Fantáziajátékok
irodalmi művek „új címe”
képzőművészeti alkotások „előzménye”
kevéssé ismert irodalmi művek folytatása, befejezése
szimbolikus tárgyak használata
tárgyak nem rendeltetésszerű alkalmazása
Beszéd- és mozgásgyakorlatok
figurateremtő hang- és artikulációs gyakorlatok
érzelemkifejező hangbéli és gesztusnyelvi eszközöket fejlesztő gyakorlatok
fizikai koncentrációt, testtudatot fejlesztő gyakorlatok
csoportos együttműködést igénylő mozgásgyakorlatok
Improvizációs gyakorlatok
versek indulati tartalmaira épülő improvizációk
versek által keltett hangulatokra épülő improvizációk
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szimbolikus mozgásokból építkező improvizációk
zenés etűdök (indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával)
rögtönzések ellentétek megadásával
drámarészletek mögöttes tartalmának kibontásával
Alapvető színpadi-színházi konvenciók
színházi térformák (dobozszínpad, körszínpad, kamaraszínpad stb.)
az egyes színházi térformákból következő, a színésszel szembeni elvárások
a különböző színházi konvenciók (pl. „félre”, monológ, „kikacsintás” a közönségre stb.) színjátékos alkalmazása
A drámai konvenciók színjátékos és színpadi alkalmazása
különböző drámai konvenciók (pl. állókép, gondolatkövetés stb.) alkalmazása az improvizációk és egy adott
színdarab megjelenítésének előkészítésében
különböző drámai konvenciók (pl. belső hangok, „forró szék” stb.) alkalmazása a szerepépítés folyamatában
Összetettebb színpadi improvizációk
rögtönzések érzelmi állapotok, színjátékos stílusok, szöveg megadásával
rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a szereplők érzelmi állapotának kibontásával

Ajánlott irodalom
A következő könyvek a tanulók egyéni és csoportos kreatív tevékenységét fejlesztő, drámajátékos ismereteiket bővítő
feladatok összeállítására szolágnak, ugyanakkor az alábbi köteteket a tanár(ok) segítő útmutatása mellett önállóan is
haszonnal forgathatják.
„Így rendeztem (gyerekeknek)…” IV. (Szerk.: Debreczeni Tibor) Múzsák
Közművelődési Kiadó, 1984.
Bújj, bújj, zöld ág… Népi gyemekjátékok. (Szerk.: Kovács Ágnes) Móra, 1976.
Borten, Helen: Látod, amit én látok? Móra, 1975
Cinege, cinege, kismadár. Népi mondókák, gyermekjátékok. MRT – Minerva, 1975
Gaál Éva: Zoknidakszli és sokan mások. Móra, 1981
Gabnai Katalin: Dámajátéktár. Első gyűjtemény. Bp. Magyar Drámapedagógiai Társaság. Petőfi Művelődési Központ,
Gödöllő. 1990, 72 p. (Drámapedagógiai füzetek 1.)
Gransztói Szilvia: Játsszunk a bábuval. Móra, 1974
Kalapács János: Tesztek – nektek. Játékos önismeret fiataloknak. Bp. Háttér k. 1988
Karlócainé Kelemen Marianne: Kisgyermekek játékos könyve. Medicina, 1976
Lengyel Pál: Színházasdi. Bp. Móra. 1987, 166 p. Kuckószínház. Mesejátékok Lázár Ervin művei alapján.
Lukácsy András: Népek játékai. Móra, 1977
Marék Veronika: Jó játék a papír, a filc. Móra, 1982
Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák. 1-2. köt. szerk. Gágyor József. Bp. 1982. Gondolat
EGÉSZSÉGTAN
6. évfolyam
Célok és feladatok
A hatályba lépett új Nemzeti alaptanterv (Nat-2003) értelmében az egészségnevelés a közoktatás egyik kiemelt
fejlesztési feladata, melynek az iskolai oktatás valamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a tantárgyközi
kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését. Ennek a
szemléletnek különösen az egészségtan tantárgyban is meg kell jelennie, így a tantárgyi célok megfogalmazásakor,
a jártasságok, készségek szintjének meghatározásakor ennek az alapgondolatnak határozottan jelen kell lennie.
Az egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges
készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük védelme érdekében. Ismerjék fel azt, hogy milyen
összefüggés van az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot között.
Az egészségtan oktatása ösztönözze a diákokat arra, hogy kialakuljon bennük az önmagukkal szembeni
felelősségérzet. Ismerjék fel, miért szükséges a jövő tervezése, az életút tudatos építése, s lássák be, hogy ebben
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meghatározó szerepet játszanak az egyéni döntések, helyzetmegoldási, megküzdési technikák. Nyújtson segítséget
abban, hogy a tanulók helyesen értelmezzék azt a tényt, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteken, választásokon,
személyközi kapcsolataik minőségén is múlik.
Ismertesse meg a tanulókkal az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódok, szokások kialakulását,
feltételeit, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket. Adjon támpontokat, értelmezési kereteket az életmódbeli
döntések meghozatalához, ezzel is segítve, hogy az egészséget támogató magatartásformák, megoldási módok
alternatívaként jelenjenek meg mindennapi életükben.
Nyújtson segítséget a tanulóknak abban, hogy készségszinten alkalmazzák azokat a megküzdési stratégiákat,
amelyek alkalmazásával megőrizhetik, illetve újrateremthetik életük egyensúlyát.
Fejlesztési követelmények
Az egészségtan oktatásában a tanulók már meglévő ismereteire támaszkodunk. Az egészségre vonatkozó
fogalomkészletüket bővítjük, egyre differenciáltabbá tesszük, folyamatosan értelmezzük az egészségfejlesztés
fogalmát.
Az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez szükséges készségeket a tanulói aktivitásra épülő
módszerekkel, a pozitív példák, minták megerősítésével fejlesztjük.
Az egészségtan témakörei átfogják az egészség-magatartás szempontjából leginkább kritikusnak tekinthető
területeket: a táplálkozást, a biztonságot, az alkohol- és kábítószer-fogyasztást, a dohányzást, a családi és kortárs
kapcsolatokat, a környezetvédelmet, testmozgásban gazdag életmódot, a személyes higiénét és a szexuális fejlődést.
Ezeket azonban nem egymástól elszigetelt, összefüggéseikből kiragadott módon, hanem kölcsönös kapcsolataikba
ágyazottan tárgyalja.
Az oktatás során a tanulók jussanak közvetlen tapasztalatok birtokába lényeges fogalmak értelmezése terén, váljon
érthetővé és élményszerűvé számukra az „egészséges” - „kevésbé egészséges” tevékenységformák, anyagok közötti
megkülönböztetés, a pozitív életszemlélet. Értsék meg, hogy az egészség - a kiegyensúlyozott életvitel - eszköz a
boldog és sikeres élet folytatásához.
Belépő tevékenységformák


Megismerkedés az egészséges életvitel szempontjából kulcsfontosságú viselkedéselemekkel azok
kontextusával és befolyásolási módjaikkal.



A tanulók megismerkednek a személyes biztonság megőrzésének fontosságával, és tapasztalatokra
tesznek szert ezzel kapcsolatban.



Szerep- és szituációs játékok során megtanulják, hogy a kiegyensúlyozott lelkiállapot, a jó közérzet fontos
szerepet játszik a lehetséges veszélyek és kockázatos helyzetek felismerésében és kezelésében.



Mindennapi életükből vett példák alapján azonosítják és megkülönböztetik a mindennapi és az ünnepi
étkezés, italfogyasztás formáit, az ezek hátterében húzódó kulturális és társadalmi szokásokat.



Az élelmiszereket, táplálékokat „egészséges” és „kevésbé egészséges” kategóriákba sorolják, és
gyakorolják a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás formáit.



Gyűjtőmunka révén megismerkednek az egészséggel, életmóddal, táplálkozással foglalkozó reklámok
hatásmechanizmusaival, plakátokat, újságcikkeket készítenek.



Interjút készítenek családtagjaikkal, elemzik és értelmezik az eredményeket.



A csoportmunka eszközeit alkalmazva a tanulók megvizsgálják saját mindennapos gyakorlatukat a fizikai
aktivitás és testi higiéné területén.



A rendszeres mozgás, aktivitás érdekében született elhatározásokat (napi rendszeres torna, futás stb.)
kisebb csoportokban is megbeszélik, egymás között versengve is gyakorolják.



Felismerik, hogy ebben az életkorban a megváltozott fizikai sajátosságok következtében a személyes
higiénével való fokozott foglalkozás különös figyelmet igényel, hogy kapcsolataikat, önértékelésüket,
általános közérzetüket is befolyásolja.



Ismereteket szereznek a pszichoaktív szerekről s a használatukban rejlő veszélyekről.



Felismerik azokat a társadalmi helyzeteket, amelyekben dohánnyal, alkohollal, kábítószerrel kínálhatják
őket, és gyakorolják ezek elhárítását.



Megértik a hozzászokásból adódó veszélyeket, egészségkárosodást.



Ismerkednek a testi és lelki fejlődés különböző aspektusaival, a serdülőkori sajátosságokkal és az emberi
szexualitással, a férfi és női szerepek eltérő sajátosságaival.



A környezeti ártalmakra vonatkozó korszerű ismeretek elsajátításán túl kiscsoportokban végzett
projektmunka révén kialakul a tanulókban a személyes kompetencia, a felelősség érzete a környezethez
való viszonyban.
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6. évfolyam / Éves óraszám 18,5 óra
Témakörök

Tartalmak

A biztonság megőrzése

Az emberi egészséget veszélyeztető néhány tényező: a „kockázatos” és a „veszélyes” viselkedési
módok. Az érzelmek és a viselkedés kapcsolata. Veszélyes foglalkozások.

A táplálkozás

Az étrend fontossága, szerepe az egészség megőrzésében. Javaslatok az étrend
megváltoztatására.

Mozgás és személyes

A mozgás mennyisége, intenzitása és az egészség. A testkép megerősítése. A külső megjelenés

higiéné

összetevői, jelentése és hatása.

Dohányzás,

Az alkoholfogyasztás és a dohányzás egészségkárosító hatása. A szenvedélybetegségek közös

alkoholfogyasztás,

vonásai. A pszichoaktív szerek veszélyei a gyerekek életében.

kábítószer-használat
Szexualitás

Kamaszkor: a testi és érzelmi változások kora. A nemi érés tudatosulása. A nemi identitás
kialakulása. Sztereotípiák a nemi szerepekben a különböző nemzedékek körében.

Családi élet és

A kapcsolati hálók fontossága. A barátság, mint a kapcsolati rendszer egyik alapja. Az önismeret

kapcsolatok

jelentése, szerepe és fontossága. Társkapcsolat. Férfi és női szerep. Konfliktusok a kapcsolati
rendszerben.

A környezet

A jelen hatása a jövőre. Az ipari méretű áramtermelés és a környezet. A technológiai fejlődés
káros következményei. Az emberiség összefogása a természet védelme érdekében.

A továbbhaladás feltételei


A diákok az egészségfejlesztés terén szerzett ismereteik, készségeik és jártasságaik birtokában felismerik
a kiegyensúlyozott életmód és életvitel jelentőségét saját egészségük szempontjából. Ismerjék az
egészségfejlesztéssel összefüggő alapfogalmakat, különös tekintettel az egyéni felelősség jelentőségére.



A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki,
szellemi és szociális jól-lét állapota, valamint a mindennapi életvezetés, az életmódbéli szokások fogják
döntő mértékben meghatározni későbbi egészségi állapotukat, életkilátásaikat.



Tudjanak különbséget tenni a „kockázatos” és „veszélyes” dolgok, tevékenységek között. Ismerjék fel az
egészséget veszélyeztető magatartásformákat, valamint azokat az élethelyzeteket, amelyek választások elé
állíthatják őket.



Legyenek tisztában a dohányzás, az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás egészségi, jogi és társadalmi
következményeivel.



Ismerjék a szexualitás társadalmi vonatkozásait, a nemi és családi szerepek jellegzetességeit, legyenek
tisztában a szexuális élet alapvető higiénéjével, fogamzásgátlás egészségre legkevésbé káros, biztonságos
és hatékony módjával.



Rendelkezzenek olyan kommunikációs készségekkel, amelyek segítik őket az egészségüket támogató
döntések meghozatalában, valamint társas kapcsolataik „karbantartásában”, konfliktusaik kezelésében.



Ismerjék fel a kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető jelentőségét az egészségi állapot fenntartásában.



Legyenek tudatában a testmozgásban gazdag életmód által kínált előnyöknek, elsősorban a mindennapi
mozgás kedvező élettani hatásának, valamint saját fizikai képességeik megőrzésében játszott
fontosságának. Ugyancsak lássák be az aktív életvitel szerepét a személyközi kapcsolatokban és az
önbecsülésben.



Éljék át a szűkebb és tágabb környezetért vállalt felelősség érzését, ismerjék fel egyéni lehetőségeiket a
természetvédelem területén.

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez


Az egészségtan oktatása a következő oktatástechnikai eljárások alkalmazását teszi szükségessé: páros
munka; csoportmunka; szerep- és szituációs játékok alkalmazása, projektmunka. Az említett módszerek
mindegyike azt hivatott szolgálni, hogy a gyerekek részvétele, minél nagyobb mértékű legyen. Az
értékelés során a hagyományos osztályozás kevésbé szerencsés. Kiváltképpen azért, mert nem az
ismeretek meglétét vagy hiányát kívánjuk vizsgálni, hanem kinek-kinek a személyes előrehaladását, hogy
saját lehetőségei felismerésében, átlátásában milyen mértékben történt elmozdulás. Ebből adódóan, a
szöveges értékelés különböző formáit javasoljuk alkalmazni még akkor is, ha tudjuk: a tárgyak
megbecsültsége, presztízse az osztályozhatósággal szorosan összefügg.
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1.

AL A PF O KÚ MŰ VÉS Z E T O K T A T Á SI IS K O LA C É L R E ND SZ E R ÉN E K
BE M U T A TÁ S A

1.1.

A Z I N TÉ Z M É NY I C É L R E ND S ZE R

Alapfokú művészeti iskolánkban a nevelés és az oktatás − továbbá a magyar református iskolák
autonóm életéből és hagyományaiból következő művelődési anyagra − Istennek a teljes
Szentírásban adott kijelentése, valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban
megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik.
A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor tett
szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református
közoktatási intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el. A Magyarországi
Református Egyház által fenntartott és működtetett református közoktatási intézmény célja és
feladata, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek
tisztelőivé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik
mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani, közvetíteni
és továbbadni. A református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, a nem református tanulóit −
vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett – saját felekezetük és a református egyház
értékeinek megbecsülésére nevelje. Mindezek megvalósítása egyházunk iskoláinak évszázadok
során kialakult hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára épül, és azt fejleszti tovább. A Nemzeti
Alaptantervhez igazodó, a változó közoktatás folyamatokból részt vállaló, valós társadalmi igények
kiszolgálása. A Nemzeti Alaptanterv követelményrendszeréhez integrált művészeti oktatással
kívánja megvalósítani a kompetencia alapú képességfejlesztést, mely a gyermekek számára teret,
lehetőséget, sikerélményt biztosít. Az intézmény az iskolai nevelésen túl hivatott a magyar- és
egyetemes-kultúrtörténet mellet a kortársművészet irányzatainak népszerűsítéseiben, az iskola
művészeti képzéseinek módszertani ismertetésére, mely szolgálata folyamatosságával gazdagítja a
régió kulturális életét. A Művészetért Programház Alapítvány által alapított intézmény célja a
művészeti oktatás módszertani és didaktikai innovációjának erősítése. Intézményünk választási
lehetőséget kíván nyújtani a családoknak azzal a céllal, hogy iskolánk, a gyermekeink számára a
tehetség kibontakozásának színterévé váljon, és harmonikus fejlesztésükkel, az önmegvalósítási
szándék érvényesülésével együtt alakuljon ki a minél szélesebb műveltség, a kreatív és komplex
személyiségű egyéniség. Ezt a célt kívánjuk erősíteni diákjaink személyiségének fejlesztésével, a
református hitélet és értékrend bemutatása mellett a keresztényi emberi értékek fundamentumának
megteremtésével. Alapfokú művészeti iskolánk pedagógiai programjában kiemelt nevelési
feladatnak tekintjük, hogy iskolánkat olyan diákok hagyják el művészeti tanulmányaikat befejezve,
akik

jelen

korunk

igényeihez,

kihívásaihoz

gyorsan

tudnak

alkalmazkodni,

kreatív,

problémamegoldó személyiségükkel és az alkotó, teremtő kompetenciáikkal megteremtsék a felnőtt
korukra társadalmunkat meghatározó, kiegyensúlyozott, harmonikus személyiség generációját.
A művészeti képzési igénye kérdéseket vet fel, amikor a gazdaság termelő folyamataiban részt
vállaló szakmák szakképzését kell újra építeni, amikor az elsődleges cél, hogy az iskolákból újra
szaktudással bíró szakemberek távozzanak. Valójában, az erőteljes verseny melyben a termelési
folyamataiban résztvevő vállalkozásoknak meg kell küzdeni a makrogazdaság globalizációs
folyamataival, nem lesznek képesek lépést tartani, amikor az innovatív fejlesztéseket is áthatja a PR,
marketing, arculat, reklám, web-design, média, kommunikáció, reklám-animáció,… stb.
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Alapfokú művészetoktatás – E/1-E/2. A/1-A/6. T/7-T/10. – évfolyamokon, mely azon társadalmi
igények kielégítésére szolgál, hogy a Művészetért Programház Alapítvány a célkitűzéseiben
vállaltakat nyitott intézményként minél szélesebb körben kínálja azon iskolahasználók számára is,
akik tankötelezettséget teljesítő tanulójogviszonyukat más fenntartású közoktatási intézményben
teljesítik. A Művészetért Programház Alapítvány alapítói által tulajdonolt ingatlan műtermei, oktatási
innovációi, szakmai módszertani bázisai a művészetoktatás jegyében a lehető legszélesebb körben
nyíljanak meg. Az alapfokú művészeti oktatás megalapozza a művészi kifejező készségeket, illetve
előkészít,

felkészít

a

szakirányú

továbbtanulásra.

Az

alapfokú

művészetoktatási

intézményegységnek a tantervi programjában meghatározottak szerint tizenkettő évfolyama van,
melynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik. A tanuló
az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, az utolsó
továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. A művészeti
alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. A művészeti alapvizsgát és a
művészeti záróvizsgát jogszabályban meghatározottak szerint szervezzük. A művészeti alapvizsga
és a művészeti záróvizsga vizsgakövetelményeit, vizsgafeladatait az intézmény alapfokú művészeti
vizsgaszabályzata és alapfokú záróvizsga szabályzata határozza meg, mely figyelembe veszi az
alapfokú művészetoktatás követelményeiben és tantervi programjában foglaltakat.

1.2. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA INTÉZMÉNY EGYSÉG ÉVFOLYAMAI
S.sz.

Intézményegység
megnevezése

Képzés formája

Tagozat

Évfolyamok
1-2. előképző
évfolyam

3.

Alapfokú Művészetoktatási
intézményegység

Alapfokú művészeti

Nem tankötelezettséget teljesítő

1-6. alapfokú

vizsgára felkészítő

tanulójogviszony, heti legalább 4,

évfolyam

oktatás

vagy annál több órában

7-10.
továbbképző
évfolyam
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I.

NEVELÉSI PROGRAM

1. PEDAGÓGIAI MUNKÁNK ALAPELVEI
Világnézeti semlegesség
A művészeti ágak és a vallási témájú műalkotások bemutatásakor tárgyilagosságra törekszünk.
Tiszteletben tartjuk a másik ember világnézetét, és ezt viszont is elvárjuk.
Demokratizmus
A törvények által biztosított jogokat tisztelő, betartó, gyakorló és gyakoroltató iskolavezetés – nevelőtestület,
tanár – diák kapcsolat kialakítására törekszünk.
Intézményi fórumok érdemi működtetése. Véleményükre építve jogaikat gyakoroltatva és tiszteletben tartva
dolgozunk együtt az intézmény színvonalas működtetése érdekében.
Biztosítjuk a közösségek autonómiáját.

Minőségre törekvés
Szervezetünk irányítási folyamatát a POSDCORB –funkciók szerinti forma jellemzi. Adminisztratív vezetési forma,
viszont az adminisztráció ebben az esetben nem az aktatologatást, íróasztal mögött ülő nehézkes ügyintézők
munkáját jelenti, sokkal inkább a szervezet biztonságos mozgósítását. A feladatok hatásos végrehajtása
érdekében a szükséges művelet elvégeztetését, a tennivalókhoz kellő hatáskör és felelősség rendelését
szorgalmazza.
A hét vezetési funkció a következőképpen jelenik meg:

Tervezés: (planning) Törekszünk a szervezeti célok kibontakoztatása érdekében teljesítendő feladatok precíz
összehangolására, előkészítésére, hiszen másképp ezt az intézményt nem lehetne iskolaként működtetni.
Fontos, hogy a vezetés mindig nagy hangsúlyt fektet a feltételrendszer tökéletesítésére. Prioritást élvez a szakmai
továbbképzések koncepcionalizálása, tárgyi eszközök megléte.

Szervezés: (organizing) Hatalmi szerkezetünk kialakítása az irányíthatóságot szolgálja, nem az egyéni érdekeket.
Szorgalmazzuk a munkacsoportok együttműködését, belső továbbképzési lehetőséget nyújtunk.

Személyzeti munka: (staffing) A testületi és csoporttevékenységet tudatosan úgy formáljuk, hogy az a szervezet
, az egyén és a csoport legjobb adottságait és képességeit kamatoztassa.

Irányítás: (directing) Az irányítás a vezetői döntési folyamatot reprezentálja, valamint a hozzá tartozó különböző
utasításokat.

Koordináció: (coordination) A koordináció a megosztott munka egységét biztosítja.
Jelentésadás: (reporting) Leginkább jellemzi az intézményünket, hogy az iskolánkról naprakész információval
való rendelkezünk, valamint ezt az információt szakszerűen alkalmazzuk. Folyamataink többszöri ellenőrzése is
folyik, rövid határidejű korrekciós lehetőségekkel.

Pénzügyi vezetés: (budgeting) Elsődleges szempont a költségek figyelembevétele mellett az ésszerű működtetés.

Tervszerűség – Tudatosság
Hosszú és rövid távú célok meghatározása. Ezek megvalósítása munkatervekben rögzítettek szerint
realizálódnak. A célok meghatározása után megjelöljük a megfelelő szervezeti formát, kiválasztjuk a megfelelő
módszereket, eszközöket.
A gyerekeket is tudatos műértésre, műélvezetre neveljük.
Arra törekszünk, hogy kialakítsuk a gyermekekben az igényt az egészséges és esztétikus környezet iránt.
Korszerű ismeretekkel, fejlett önkifejező készséggel bíró alkotó és műértő, társadalmi beilleszkedésre képes,
kreatív, toleráns, a drogokra nemet mondó gyermekeket nevelünk.
Partnerközpontú szülő – diák – tanár kapcsolat
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A reális igények kielégítésére törekvő, szolgáltató, együttműködő, egymás jogait tiszteletben tartó szülő – diák
– tanár kapcsolat kialakítása.
Közösség és személyiség kölcsönhatása a művészetek megismerése kapcsán
Az egyéni sajátosságok figyelembevételével segítjük a szocializációt, a gyermekben rejlő adottságok
kibontakoztatásával.
A kommunikációs kultúra fejlesztése.
Érzelmi szocializáció, bizalom – szeretet – megértés egymás iránt.
Pozitív érzelmi légkör kialakítása a közösségben.
Segítőkészség, együttműködési képesség fejlesztése.
Szokások kialakítása, pozitív minták felmutatásával.
Egészséges versenyszellem fejlesztése.
Törekszünk az egységes nevelési szemlétet és eljárások kialakítására, egységes nevelő eljárásra.

2. CÉLOK ÉS FELADATOK
Célok:
Olyan nevelési – oktatási program megvalósítása, mely megalapozza a művészeti kifejező készségeket, mely a
báb – és színművészet, képző - és iparművészet, zeneművészet, táncművészet iránt érdeklődő és vonzódó
tanulók képességeinek fejlesztésére az említett művészeti ágakban való jártasságok kialakítására és gyakorlására
irányul.
A felsorolt művészeti ágakat eszközként kívánjuk használni a nevelési tevékenység gyakorlása folyamán. Ennek
keretében fő célként a nevelést, a személyiségfejlesztést határozzuk meg, ezen belül is elsősorban a
kommunikációs és érzelmi intelligencia képességének és készségének kialakítását, illetve fejlesztését. Célunk,
hogy a művészeti tevékenység révén neveljünk, ez által váljék a gyerek nyitottá, legyen elégedett és merje vállalni
önmagát. Saját választása alapján pedagógusaink segítsége mellett olyan tevékenységet folytasson a művészetek
területén, ami érdekli, amit szívesen végez, amihez tehetsége van. Különösen fontos, hogy ez által jusson a
tanuló sikerélményhez és váljék kiegyensúlyozott személyiséggé.
Tehetségek kiválasztása és gondozása, esetleg éppen azon tanulók köréből, akik általános iskolai
tevékenységükben kevésbé eredményesek, s elkallódásuk veszélye fennáll, antiszociális magatartási – viselkedési
forma kialakulásához vezethet.
A tanulók szabadidejének értelmes, hasznos eltöltése, a társaskapcsolatok kialakítása és szélesítése, valamint az
utazási nehézségek kiküszöbölése céljából e művészeti magániskolai gyerekeknek „helybe viszi ” a művészeti
oktatást, azaz saját iskolájukban vehetik igénybe a foglalkozásokat. Mindez egyben a különböző települések
(város, falu stb.) gyermekei közötti esélyegyenlőség megteremtését is célozza.
Különösen fontos, a társadalmi igényeket kielégítő oktatási forma a lehetőségektől elzárt külterületi és falusi
iskolák tanulói számára.
Feladatok:
Előkészítés, felkészítés estleges szakirányú továbbtanulásra.
A tanulók képességétől és szorgalmától függően jártasság megszerzésének lehetősége a különböző művészeti
ágakban.
Az esztétikai érzékenység képességének kialakítása (nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság, stb.)
Az alkotás esztétikai, technikai és erkölcsi lehetőségeinek megismertetése és alkalmazása.
A tanulók érdeklődésének, életkori sajátosságainak figyelembe vétele.
Olyan alapismeretek és gyakorlati tapasztalatok nyújtása, melyek birtokában a tanulók képessé válhatnak az
eligazodásra az adott művészeti ág információs rendszerében.
Az önkifejezés lehetőségének, képességének megteremtése minél változatosabb tevékenységi formák
alkalmazásával.

3. ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK
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Intézményünkben az eszközök és eljárások kiválasztásánál az alábbi elvek érvényesülnek:
A pedagógus szabadsága
A nevelés – oktatás célja, tartalma
A tanulócsoport összetétele, adottsága, fejlettsége, képessége
A művészeti képzés sajátossága
A pedagógus személyisége
Elvárások:

Az eszközök, eljárások sokszínű alkalmazása
Elmélet és gyakorlat egységének érvényesülése
Differenciált képesség és készségfejlesztés
A hagyományostól eltérő szervezeti formák alkalmazása
Aktivitás, alkotókészség, kreativitás, együttműködési készség fejlesztése
Tanulóink sajátítsák el a tudatos műértéshez és műélvezethez szükséges ismereteket, váljanak képessé művészi
önkifejezésre
A nevelés terén elsősorban a pozitív érzelmi töltésű megerősítő eszközöket, eljárásokat alkalmazunk.

4. MŰVÉSZETI SZAKMAI PROGRAMUNK ALAPELVEI
A művészeti iskolánkban folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi
követelményeket. Az alapfokú művészetoktatásban műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, megerősítő és a
további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. Az alapfokú művészeti iskolai
tantervünk meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmakon keresztül biztosítják az
általános műveltség továbbépítését, valamint a művészeti képzés megalapozását, a alapfokú vizsgára és a
középfokú tanulmányokra vagy a életre való felkészülést. A művészeti oktatás általános célja, hogy érvényesítse
a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges,
az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik
képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre. A
művészetiiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves
egységet alkot. Az adott korosztályok egyre növekvő hányadát befogadó művészetiskola nevelési és oktatási
rendszere akkor képes a kulturálisan és szociálisan heterogén diákság hatékony képzésére, ha követelményeiben
igazodik a tanulók adottságaihoz, fejlettségéhez. A művészetiskolai nevelés és oktatás rendszerébe beépülnek
azok a fejlesztő célú problémakezelési módok és képzési tartalmak, amelyek a magyar társadalom demokratikus
létformájából, Magyarország európai integrációs folyamatából, a közép- és felsőfokú iskolázás kiterjedéséből,
az egész életen át tartó tanulás igényéből adódnak. Nevelőmunkájában számolnia kell a kultúraváltás
jelenségeiből, a globalizációból, az egyenlőtlenségek világméretű növekedéséből, az értékrend zavaraiból fakadó
feszültségekkel.
A helyi pedagógiai programokban a kerettanterven belüli tananyagtartalmak ütemezését, a tanítási-tanulási
folyamat tagolását, eszközeit, módszereit úgy határozzuk meg, hogy az eltérő adottságú és motivációjú tanulók
számára adott legyen az ismeretek bővülésének, a képességek és készségek fejlődésének a lehetősége. Az
iskolarendszer átjárhatóságát is figyelembe véve meghatározzuk a művészetiskola egyes szakaszaihoz,
tantárgyaihoz tartozó, a tanulók többsége számára ösztönző, egyénhez igazodó, differenciált módszerek
alkalmazása és a megfelelő tanulói aktivitás mellett teljesíthető követelményeket. Ez csökkenti a tanulási
kudarcok mértékét és elvezet az iskola eredményes befejezéséhez.
Iskolai tevékenységeik során kialakul a tanulókban az egészségre, az emberi környezetre és a természet
megóvására irányuló felelősségérzet, fejlődik az igény a társakkal való együttműködő, egyenrangú és szolidáris
viszony kialakítására, a közösségi és az egyéni érdekek egyensúlyának megteremtésére. Sajátjuknak tekintik a
nemzeti és az egyetemes emberi értékeket és követendő magatartásmintákat, nyitottá válnak a különböző
kultúrák iránt.

4.1. SZAKMAI PROGRAMUNK CÉL ÉS FELADATRENDSZER
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A művészetiiskolában 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, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére. A művészetiskolai tanítási-tanulási folyamat során
kialakul a tanulókban az igény és a képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek
felismerésére, értelmezésére, hasznosítására. Fejlődik fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó képességük,
anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, valamint informatikai tudásuk. A tanulókban kifejlődik a tanulásuk,
munkájuk

eredményessége,

minősége

iránti

igényesség,

kialakul

a

tevékenységeikkel

kapcsolatos

felelősségérzet. Az általános műveltséggel összefüggésben a művészetiskolai nevelés és oktatás a tanulókat
logikus összefüggésekben, rendszerben való gondolkodásra neveli, képessé teszi őket arra, hogy a különböző
információk között eligazodjanak, a gyakorlati életben felmerülő kérdésekre is találjanak válaszokat, és a
különböző élethelyzetekben törekedjenek a tudásra épülő önálló vélemény kialakítására, majd az ezen alapuló
felelős döntésekre. A személyiségfejlesztésben kiemelt szerepet kap az önismeret fejlesztése, a kezdeményezőés vállalkozókészségek, illetve a felelős társadalmi magatartás kialakítása, egy koherens értékrendszerre épülő
világkép formálása, valamint az állampolgári szerepre történő felkészítés. Ez utóbbi nevelési feladat magában
foglalja a demokrácia gyakorlásához szükséges képességek fejlesztését, a jogok és a kötelességek tudatosítását.
A személyiségfejlesztés minden vonatkozásában meghatározó az iskola arculata, hagyományai, belső környezete
és légköre. A kerettantervek alapján megvalósuló pedagógiai folyamat köti össze a tanulók teljesítményében
tükröződő általános iskolai nevelést és oktatást, illetve az érettségi és felvételi követelményekben, továbbá az
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott igényeket. A kerettanterv rendszerbe foglalja mindazon készségek,
képességek fejlesztését biztosító további tantárgyi lehetőségeket, amelyek megalapozzák a szakképzésben,
illetve a felsőoktatásban való eredményes részvétel mellett a későbbi munkába állást és a munkában való tartós
megfelelés komplex követelményeinek teljesítését. A művészetiskolai oktatócentrum a növendékeit - ismereteik
gyarapítása, készségeik, képességeik fejlesztése által - alkalmassá akarja tenni műveltségük további növelésére,
az önálló szellemi és művészi alkotómunkára, az egész életen át tartó tanulásra, a tudástranszferre, azaz
megszerzett tudásuk különböző területeken való alkalmazására.

Az intézményünk egyrészt párhuzamos

rendszerű művészeti oktatást nyújtó szakiskola, középiskola, érettségire épülő kizárólag szakmai elmélet és
szakmai gyakorlat oktatási évfolyamokkal működő iskola, amely középszintű tánc-, színjátszó, média-, képzőés iparművészeti szakképzést, másrészt általános műveltséget adó közismereti oktatást és alap-, érettségi
vizsgára felkészítést biztosít. A képzést a tizenkettedik év végén középiskolai érettségi vizsga, a tizenharmadik
év végén pedig OKJ szerinti szakmai vizsga zárja. Másrészt alapfokú művészetoktatási intézményegységünk
keretében, szeretnénk minél szélesebb körben biztosítani az iskolahasználóknak a színvonalas művészeti képzés
lehetőségét. Iskolánk jellegéből adódik, hogy a záróvizsgák után tanulóink elsősorban a középszintű művészeti
szakképzésben, azt követően az általános profilú felsőoktatási intézmények művészeti karain folytatják
tanulmányaikat, de arra törekszünk, hogy diákjainknak bármely más felsőfokú intézményben legyen esélyük
továbbtanulni.

5. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A személyiség nevelése az egyéniség (individuum) erkölcsi magaslatra emelésének folyamatát jelenti. Ezt a célt
szolgálja az iskola egész nevelő és oktató munkája. A személyiségfejlesztés szempontjából döntő elv: minden
diák minél több tehetségét, képességét, készségét fel kell deríteni, és minél több területen biztosítani kell a
fejlődés feltételeit, védekezve az egyoldalúság ellen. A fejlesztés szintjeit a diákok képességeihez mérten kell
kialakítani, az a cél, hogy ki-ki a saját képességeinek maximumát közelítse. Mindezek által elősegíthetjük a
társadalmi mobilizációt, a tudástranszfert, amely a személyiségfejlesztés egyik legfontosabb feladata. A
személyiség fejlődésének döntő tényezője a tanár és a diák viszonya: ennek optimális alakulásához
elengedhetetlen a személyi és szervezési feltételek biztosítása, ez elsősorban az iskolavezetés feladata. Ennek
során gondoskodni kell arról, hogy a nevelőtestület utánpótlása ne véletlenszerű, hanem tudatos legyen. Ennek
keretében érdemes kitűzni azt a célt, hogy iskolánk régi diákjai közül sokan, a megfelelő végzettség megszerzése
után visszajönnek ide tanítani. Ezzel majd egy olyan folyamatosságot teremtünk, amely ritka kincs ebben az
oktatási-nevelési formában.
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5.1. A személyiség- és a közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai
feladatok
Személyiségfejlesztés
Célja a tanulók legelőnyösebb személyiségjegyeinek kibontakoztatása
Feladata:
A közös, vagy közösségben és közösség előtt végzett munka járuljon hozzá személyiségük kifejlődéséhez,
önazonosság – tudatuk kialakulásához, önbizalmuk, öntudatuk erősödéséhez, a társadalmi életben történő
megnyilvánulásaik eredményességéhez.
Ismerjék meg a kritika és önkritika szükségességét, a másság elfogadásának természetességét, a tolerancia
jelentőségét.
A program járuljon hozzá a tanulók:
absztrakt -, kreatív -, és vizuális gondolkodásának megteremtéséhez
emlékezetének, megfigyelőképességének és képzeletének fejlesztéséhez
az elemzés, a képzettársítás és szintetizálás (sűrítés) képességének kialakításához
a gondolatok és az érzelmek kifejezésének szándékához és sokszínűségéhez.
legyenek képesek alkalmazkodni a környezetükhöz
ismerjék fel, és védjék a környezet, a természet értékeit
életvezetésükben legyenek képesek a káros hatásokat kivédeni (drogok, negatív hatások)
5.2. Az érzelmi intelligencia fejlesztése:
Célja:
Az önismeret fejlesztésével el kell érnünk, hogy tanulóink fel tudják ismerni és kezelni tudják érzelmeiket, és
ezáltal a mások érzelmeit is. Sajátítsák el az önmagukkal, és másokkal bánni tudás „művészetét”.
Feladata:
a személyes kompetenciák fejlesztése:
én - tudatosság,
öntudatosság,
motiváció
a szociális kompetencia fejlesztése:
empátia
társas képességek

6. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
Célja:
A társas kapcsolatok gazdagítása. A különböző kortárscsoportokból összetevődő közösségekben az egymáshoz
való alkalmazkodás megtanulása, gyakorlása. A közösségi élethez szükséges készségek, szokások, értékek
megtanulása.
Feladata:
Az individuális fejlesztés mellett iskolánk a speciális körülmények (sok telephely, heti egyszeri találkozás az
osztálytársakkal, stb.) okozta nehézségek ellenére hangsúlyt kíván fektetni a közösségfejlesztésre is.
Ennek érdekében rendszeresen szervezünk tagiskolai és intézményi szintű szakági versenyeket, találkozókat,
gálákat és szaktáborokat.
Tevékenységek:
Kiállítások, hangversenyek, színházi előadások látogatása
Belső pályázati rendszerben való megjelenés egyénileg és csoportosan
Külső pályázatokra való felkészülés, azokon eredményes szereplés
Művészeti találkozókon szereplés
Gálaműsorok, kiállítások szervezése
Iskolaújság szerkesztés
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Művészeti szaktáborok

7. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG
A tehetséggondozás az iskola legfontosabb pedagógiai célkitűzései közé tartozik. Ennek keretében inspiráljuk
és segítjük az általánosan vagy egy-egy területen kiemelkedő képességeket mutató diákok munkáját.
Igyekszünk minden tanulónál megtalálni a fejlesztési pontokat, de fontos az is, hogy elkerüljük a túlterhelést.
A tehetséggondozás személyi feltétele az osztályfőnök és a szaktanárok, különös tekintettel a művészeti
tárgyak tanítói közti napi kapcsolat.
Tevékenységek, eszközök:
legfontosabb eszköz a színvonalas tanítási óra
a szakmai képzés kiegészítése művészeti körökkel
az angol nyelv differenciált tanítása
a tanulók ösztönzése pályázatokon, szakmai versenyeken való részvételre,
nyelvvizsga letételére, emeltszintű érettségire való jelentkezésre, végső soron a
továbbtanulásra
eszközként alkalmazzuk e téren a jutalmazás minden formáját
A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása iskolánkban differenciálással és egyéni tehetséggondozással
történik. A differenciálás áthatja a szak- és szakközépiskolai, gimnázium nevelési folyamatának feladatait,
tartalmát, követelményeit, módszereit, eszközeit, szervezeti formáit, értékelési rendszerét
A tehetséggondozás területei
a differenciált osztálymunkában megvalósított tehetséggondozás;
differenciálást szolgáló tanórai foglakozások, ezen belül különösen a csoportbontás és a fakultáció;
csoportos vagy egyéni tanórán kívüli foglalkozások, ezen belül különösen a szakkörök, sportkörök, versenyre
felkészítő foglalkozások.
Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás módszerével teljes
mértékben

kibontakoztassák

a

tanulókban

rejlő

képességeket,

fejlesszék

kreativitásukat,

szociális

kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat. Pedagógusaink a tehetséges tanulókkal való külön
foglalkozást beépítik nevelő-oktató munkájukba, tanórai foglalkoztatásukat a tehetséggondozás feladatainak
figyelembevételével tervezik és végzik. Tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások szervezésére fordítjuk az
iskolánk számára rendelkezésre álló – a közoktatási törvényben biztosított – órakeretből a nem kötelező tanórai
foglalkozások és csoportbontás szervezésére, valamint a fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások szervezésére
fel nem használt órakeretet. Minden pedagógus és pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatárs segíti a
tanuló képességének, tehetségének kibontakoztatását. Az iskolai oktatás minden színterén -kötelező, nem
kötelező tanórai , illetve tanórán kívüli foglalkozásokon- fő cél és feladat, hogy az iskolai kudarcokon átesett
tanulók sikerélményhez jussanak, előtérbe kerüljenek, azok a képességeik, amelyek jobbak az átlagosnál. Ennek
a tevékenységnek a fő pedagógiai eszköze a tevékenységközpontúság elvének széleskörű érvényesítése.
Szakkörök, szakmai (és nem szakmai) versenyeken való részvétel, szervezés, állandó megerősítés. Tanulóink
beható megismerése, ápolásra méltó területek feltárása; program(ok) részletes megtervezése az egyénközösségek tehetség gondozásához; pályázatok vagy alapítvány segítségével extra pénzalapok teremtése a
megvalósításhoz. A személyiségfejlesztés tanári irányítással elsősorban a kötelező közismereti órákon és a
szakmai foglalkozásokon valósul meg, de a tanórákon kívüli lehetőségeket is ki kell használni e cél érdekében.
A továbbiakban az iskola által követett személyiségfejlesztési célokat, feladatokat és eljárásokat a következő
értékek és magatartások viszonylatában fogalmazzuk meg:
Eszmei értékek és magatartások
Humanizmus: a másik ember érdekeinek a figyelembevétele, egyenlőség, demokrácia,a szellemi és fizikai munka,
a tanulás és tudás megbecsülése és harmóniája, a szabadság és az emberi jogok tiszteletben tartása, hazafiság
és emberi szolidaritás. Ebben a vonatkozásban elsősorban ismeretszerzésről, az ismeretek bensővé tételéről és
az egyéni magatartásban való megjelenítésről van szó.
Társadalmi értékek és magatartások
A kommunikáció és a viselkedés kulturáltsága, társadalmi érdeklődés és aktivitás, közösségi magatartás,
együttműködési képesség, nyitottság, szolidaritás, tolerancia, más kultúrák, szokások megértése és értékelése.
Az egyén számára adott közösség tudatos formálása, közösségalkotásra való képességek kialakítása, a
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közösségek létrejöttének elősegítése mellett fontos tanári feladat mindezekben a diákok önállóságának
messzemenő biztosítása.
Interperszonális értékek és magatartások
A társadalmi értékek és magatartások mikroszintje a pár- és csoportkapcsolatok minősége: a személyes
méltóság

védelme,

az

élet

és

egészség,

meggyőződés,

nézetek,

szokások

tisztelete,

információk

megbízhatósága iránti igény, együttérzés, segítés, a szerelem és a barátság hiteles megélése. A tanári szerep
ezen a területen a segítő, tanácsokat nyújtó, példamutató vezető, ideál, vitapartner.
Intraperszonális értékek és magatartások
A személyes méltóság megtartása, önmegismerés, önkontroll, önmagunkért való felelősség, önállóság,
önfejlesztés, önnevelés. A tanár fő feladata ebben a vonatkozásban az igényesség és a következetesség.
Önmagától követeljen a legtöbbet, önmagával szemben legyen először igényes. Ugyanez a tanulókkal való
kapcsolatában objektivitásként, igazságosságként, lelkiismeretességként nyilvánul meg.
7.1. A tehetségek, képességek kibontakozás pedagógiai tevékenységei
Iskolánk alapvető feladatának tekinti minden tanulójának esetében az általa választott művészeti ágban meglévő
képességeinek fejlesztését, tehetségének kibontakoztatását.
A tehetség legfontosabb összetevői:
Értelmi képességek
Általános és speciális képességek
Kreativitás magas szintje
Korának megfelelően fejlett személyiség
A motivációs tényezők
A tehetséggondozás, képességfejlesztés iskolánkban
A tanulók érdeklődésének megfelelő művészeti osztályban kis létszámú csoportban heti négy tanórában
sajátítják el az ismereteket, tesznek szert gyakorlati ismeretekre, tapasztalatokra.
A 6. évfolyam végén művészeti alapvizsgát tehetnek, továbbképző végén pedig záróvizsgát. Tanulmányaik során
szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik lehetővé teszik az esetleges szakirányú pályaválasztást.
A tehetséggondozás módja:
Az érdeklődés felkeltése
Belső motiváltság kialakítása
Tanulói aktivitás biztosítása tanulásszervezési módszerekkel
A tehetséggondozás módszerei:
Magyarázat, szemléltetés, tevékenykedtetés csoportosan és egyéni formában
Motiváló módszerek:
Csoportos tevékenység, játék, kutató – felfedező munka
Tanórán kívüli módszerek:
Iskolai versenyek szervezése
Intézményi versenyek szervezése
Szereplési lehetősé biztosítása
Iskolaújság szerkesztése
Rádiós- és TV-s műsorok szerkesztése.
Külföldi versenyek és fellépési lehetőségek szervezése.
Nyári tehetséggondozó szaktáborok szervezése
Célunk, hogy minden tanuló képessé váljon a művészi élmények értelmezésére, befogadására. Legyenek képesek
tudatos erőfeszítésekre, hogy tehetségüket mások által érthető művészi formában megmutassák.
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8. EGÉSZSÉGNEVELÉSI FELADATOK SZAKMAI PROGRAMJA
Ajánlás az iskolai egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok végrehajtására - Jogi háttér
A Kormány 243/2003. (XII. 17) számú rendeletével hatályba lépett új Nemzeti Alaptanterv (Nat). Ennek nyomán
2004 szeptemberétől az első évfolyamon már ennek megfelelően kell elkezdeni a tanévet. Ezzel újabb lehetőség
nyílt az iskolai nevelés-oktatás tartalmi megújulása és a pedagógiai kultúra magasabb szintre emelése számára.
Elkezdődhet az iskolai pedagógiai programok és azon belül a helyi tantervek felülvizsgálata A Nat értelmében az
egészségnevelés a közoktatás kiemelt fejlesztési feladata, melynek az iskolai oktatás valamennyi elemét át kell
hatnia, elő kell segítenie a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók
személyiségének fejlődését. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 48.§ (3) bekezdése értelmében az
iskoláknak

nevelési

programjuk

részeként

meg

kell

fogalmazniuk

az

egészségneveléssel

és

egészségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési feladataikat, amelyet a pedagógiai programjukban kell kifejteniük.
További fontos feladatokról rendelkezik a 96/2000.(XII. 11.) sz. Országgyűlési határozat, a „Nemzeti stratégia a
kábítószer-fogyasztás visszaszorítására”, a 46/2003. (IV. 16.) sz. Országgyűlési határozat, az Egészség
Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról, továbbá az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 38. § (1)
bek. Ezek a jogszabályok körvonalazzák azt a célrendszert, valamint ahhoz rendelt jogi feltételrendszert.
Ezeknek megfelelve fontos feladat, hogy az iskolák átgondolják az egészségnevelési tevékenységüket.
Az egészségnevelés célja
Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának,
életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy
folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti tényezők
megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat és ez által képessé váljon az egészség
megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére.. A teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét
állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja
fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető,
egészségét védő, és a környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat, továbbá környezetével változzék
vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig,
mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint
a testi képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi
ágazat kötelezettsége, hanem az egészséges életmódon túl a jól-létig terjed.

Az egészségnevelés feladatai
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében.
Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi
környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a
kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát javítják. Az egészséges életmódra nevelés nem
csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a
harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat arra,
hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges
életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti
elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a
közlekedés, veszélyes anyagok - leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit. Készüljenek
fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az iskola feladata az is, hogy
felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára, az utasbalesetek
elkerülésének módjaira. Figyelmet kell fordítani, továbbá a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes
kezelésére, legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek különösen a serdülőknek - a káros függőségekhez vezető szokások és életmódok (pl. a dohányzás, alkohol- és
drogfogyasztás, helytelen táplálkozás, öltözködési szokások) kialakulásának megelőzésében. Az iskola
megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet
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fordítson a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre. Az egészséges, harmonikus
életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai
környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is
jelentős példaértékű szerepe van.(NAT 2003) Mindezen tartalmaknak fokozatosan kell megjelenniük az iskolai
pedagógiai munkában. Olyan egészségfejlesztő programot dolgozzon ki az iskola, amelynek eredményeként
erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások, csökkenjenek az ártótényezők, és, hogy az iskola bejezésekor a
diákok megértsék, saját életükre alkalmazni tudják az elsajátítottakat.
Képesek legyenek figyelemmel kísérni:
viselkedésüket, az életvezetésük helyes alakítását,
az egészségkárosító magatartásformák elkerülését,
a betegségeket a korai szűrésekben való részvétel révén megelőzni,
tudjanak sajátos étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük megőrzése érdekében,
erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését és a konfliktuskezelési magatartásformák
fejlesztését
Módszertani elemek
Az egészségnevelés módszereiben jelen kell lennie az egészség állapotáról, a társadalom és az egészség
viszonyáról szóló információgyűjtésnek. Biztosítani kell az információ feldolgozás, a feldolgozott információk
alapján történő döntéshozatal, a döntés alapján eltervezett egyéni és közösségi cselekvések végrehajtása
módszereinek a bemutatását. Az egészségnevelés eredményességéhez az szükséges, hogy ezeket a
módszereket a diákok minél többször, valós globális és helyi problémákkal, értékekkel kapcsolatban maguk
alkalmazzák.
Ajánlott módszerek az egészségnevelés számára:
interjúk, felmérések készítése az iskola közvetlen partnerei és az egészség viszonyáról,
serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások,
kortárssegítők képzése,
problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel,
szituációs játékok,
részvétel a helyi egészségvédelmi programokon,
sport, kirándulás, egészségnap(ok) rendszeres szervezése,
az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése,
érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása),
környezetvédelmi tevékenységek kialakítása (madárvédelem, faültetés),
a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése,
az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése,
A helyi egészségnevelési program
A helyi egészségnevelési program elkészítése kiváló alkalom az iskolának arra, hogy újragondolja, rendszerbe
foglalja egészségnevelési tevékenyégét. Az egészségnevelés helyi és jövőre irányuló elkötelezettsége miatt az
egészségnevelési programnak folyamatosan reagálnia kell a világban, és a szűkebb környezetbe bekövetkező
változásokra. Ezért az egészségnevelési programot kellően rugalmasan kell megalkotni, és biztosítani kell a
folyamatos felülvizsgálat, megújítás lehetőségét. Az iskolai egészségnevelési program elkészítéséhez be kell
szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét. Az iskolai egészségnevelési program része a mindennapi
testedzés feladatainak programja is. A 2003. évi törvénymódosítás e feladatot beilleszti a meglévő időkeretbe.
Tudnunk kell, hogy az új rendelkezés szerint a helyi tantervbe évfolyamonként az iskola első-negyedik
évfolyamán legalább heti három, a többi évfolyamán heti átlagban két és fél testnevelési órát be kell építeni. A
helyi tantervbe - a nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének terhére - további egy vagy több testnevelési
óra is beépíthető, s e többlet testnevelési órákkal a tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető.
Az általános iskola első-negyedik évfolyamán biztosítani kell a mindennapos testmozgást. A mindennapos
testmozgás a helyi tantervben meghatározott legalább három testnevelési óra és a játékos testmozgás keretében
valósul meg. A játékos testmozgást minden olyan tanítási napon meg kell szervezni, amikor nincs testnevelési
óra. A játékos, egészségfejlesztő testmozgás ideje naponként legalább harminc perc, amelyet több, legalább
tizenöt perces foglalkozás keretében is meg lehet tartani. A játékos, egészségfejlesztő testmozgást a tanítási
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órák részeként és szükség szerint legfeljebb egy óraközi szünet ideje legfeljebb ötven százalékának
felhasználásával lehet megszervezni.

9. FOGYASZTÓVÉDELMI OKTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA
A fogyasztóvédelmi oktatás célja
A fogyasztóvédelmi oktatás célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói magatartás
kialakítása és fejlesztése a tanulókban.
A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez elengedhetetlenül
szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos pedagógiailag megtervezett fejlesztése. Olyan
szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket
egyaránt hordoz magában.
Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakítása, a jogaikat érvényesíteni tudó a közéletben
részt vevő és közreműködő tanulók képzése. A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése a
versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási a gazdálkodási és a
munkaképesség szoros összefüggése az un. cselekvési kompetenciák fejlesztése.(NAT 2003)
Fontos továbbá a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése, és a döntésre való
felkészülés. Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket az
eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a
gazdaságosságot és a takarékosságot.
A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus fogyasztói
magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a diákok értsék, és a saját életükre alkalmazni
tudják az alábbi fogalmakat:
Környezettudatos fogyasztás: Egyfajta középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és
fogyasztásmentesség között.
Kritikus fogyasztói magatartás: A fogyasztói jogok érvényesítése.
A fogyasztónak joga van:
az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez
a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz
a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között
a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez
a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez
az egészséges és elviselhető környezetben való élethez
a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszóláshoz.
Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni tudja jogait
és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.
A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban:
Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai.
Tanórán kívüli elemek (vetélkedők, versenyek, rendezvények)
Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel)
Az iskola fogyasztóvédelmi működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások
Módszertani elemek:
A módszereknek tartalmaznia kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés,
információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és a döntés alapján eltervezett cselekvés
végrehajtásának módszereit.Fontos hogy a diákok e módszereket minél többször valós helyi és globális
problémákon és értékeken keresztül maguk alkalmazzák.
Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól
Helyi-, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása
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Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel
Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel
Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár készítése)
Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés)
A fogyasztóvédelmi oktatáshoz a következő szervezetektől kapható segítség és segédanyag:
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FVF) www.fvf.hu T: 06 (1) 459-4917
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) www.ofe.hu T: 06 (1) 311-7030
Ajánlás az iskolai környezetvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtására

10. KÖRNYEZETI NEVELÉS SZAKMAI PROGRAMJA
Jogi háttér
A Kormány 243/2003. számú rendeletével hatályba lépett új Nemzeti Alaptanterv (Nat) értelmében a környezeti
nevelés a közoktatás kiemelt fejlesztési feladata, melynek az iskolai oktatás valamennyi elemét át kell hatnia, elő
kell segítenie a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók
személyiségének fejlődését. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 2003. évi
LXV. törvény 48.§ (3) bekezdése értelmében az iskoláknak nevelési programjuk részeként el kell készíteniük
környezeti nevelési programjukat is. Ezek a jogszabályok lehetőséget kínálnak arra, hogy az iskolák
megtervezzék környezeti nevelési tevékenységüket.
A környezeti nevelés célja
A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének
kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. (NAT
2003)
A környezeti nevelés színterei az iskolában
Az összes tantárgy tanórai foglalkozásai
A nem hagyományos tanórai foglalkozások (pl. erdei iskola, témanapok, projekt-tanítás és más komplex,
tantárgyközi foglalkozások)
Tanórán kívüli foglalkozások (pl. szakkörök, tábor, rendezvények, versenyek)
Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel)
Az iskola környezettudatos működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások
A környezeti nevelés tartalmi elemei:
A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek
következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék
fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.
A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a
természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.
Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és
megoldása terén. (Nat)
Mindezen tartalmaknak fokozatosan kell megjelenniük az általános iskolai pedagógiai munkában. A tartalmi
elemek megjelenítéséhez részletes segítséget nyújt a Kerettantervi segédlet a környezeti neveléshez, melyet
2001-ben minden iskola megkapott, és olvasható a www.om.hu közoktatás rovatának tanterv alrovatában,
valamint www.konkomp.hu weboldal a kiadványok rovatban.
A

környezeti

nevelés

céljaként

megfogalmazott

fenntartható

fejlődés,

környezettudatos

magatartás

előmozdításához elengedhetetlen, hogy az általános iskola befejezésekor a diákok megértsék, saját életükre
alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:
Fenntartható fejlődés: A jelenlegi generációk szükségleteinek kielégítése olyan módon, amely nem
veszélyezteti a jövő nemzedékek szükségleteinek kielégítését
A növekedés korlátai: A Föld, és a földi erőforrások végességéből adódó korlátok, melyek lehetetlenné teszik az
emberiség lélekszámának, és anyagi javainak folyamatos gyarapodását.
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Alapvető emberi szükségletek: Minden ember és társadalom igénye és joga a túléléshez szükséges energiához
és anyagokhoz való igazságos és egyenlő hozzáférésre, és a Föld lehetőségeihez mért kielégítő életminőség
megvalósítására.
Az elővigyázatosság elve: A megfontolt, a nem kívánt következményekre is figyelemmel lévő, az ökológiai
folyamatokba a lehető legkevésbé beavatkozó döntéshozatal szükségessége olyan esetekben, amikor nem
ismerünk minden körülményt, és/vagy amikor az adott kérdésre vonatkozó tudományos álláspont megosztott.
Kölcsönös függőség: A minden elem és életforma (beleértve az embereket is) között fennálló kölcsönös és
egyenrangú függőségi kapcsolatok a természeti rendszerekben.
Módszertani elemek
A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan
tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal
rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős
elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.
Mindez úgy valósítható meg, ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, és így képesek lesznek
a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet
természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári
kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló
környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi
alapelv. (Nat)
A környezeti nevelés módszereiben tehát egyaránt jelen kell lennie a környezet állapotáról, a társadalom és a
környezet viszonyáról szóló információgyűjtésnek, információ-feldolgozásnak, a feldolgozott információk
alapján történő döntéshozatalnak, a döntés alapján eltervezett egyéni és közösségi cselekvések végrehajtási
módszereinek. A környezeti nevelés eredményességéhez az szükséges, hogy ezeket a módszereket a diákok
minél többször, valós globális és helyi problémákkal, értékekkel kapcsolatban maguk alkalmazzák.
Ajánlott módszerek a környezeti nevelés számára:
Természettudományos megfigyelések
Interjúk, felmérések készítése az emberek és a környezet viszonyáról
Helyi, országos és globális döntéshozatali rendszerek tanulmányozása
Öröm- és bánattérkép” készítés
Jegyzetek, feladatmegoldások összehasonlítása, elemzése.
Új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan.
Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel.
Esszé kidolgozása csoportosan (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező feladatok munkamegosztással).
Problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel.
Fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek kollektív definiálása, pontosítása, tisztázása.
Adott témának analitikus, analógiás és holisztikus körüljárása
Írásbeli értekezések, vitairatok, készítése, vélemények, beadványok, javaslatok megfogalmazása és értelmezése
csoportos munkában.
Viták, szituációs játékok,
Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása)
Természetvédelmi tevékenységek (őrjáratok, madárvédelem, faültetés)
Részvétel a helyi környezetvédelmi tevékenységben (helyi környezetvédelmi program megismerése,
véleményezése, a megvalósítás segítése)

11. A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉG
A nevelő feladata segíteni minden gyermek személyiségének optimális fejlődését, egyéni adottságainak,
képességeinek, tehetségének kibontakoztatását.
A problémafeltárás eszközei:
Irányított beszélgetés
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A gyermek önmagához mért fejlődésének nyomon követése
A családi háttér megismerése
Szociális kapcsolatok feltárása
A gyermek értékrendjének megismerése
Intézményi előélet megismerése
Alkalmazott módszerek:
Beszélgetés
Szülővel való megbeszélés
Kérdőíves eljárások
Együttműködés más intézményekkel:
Az iskola, ahova a gyermek jár
Család – és Gyermeksegítő Szolgálat
Kiemelt feladat a másság elfogadása, egymás segítése, tolerancia kialakítása.

12. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A gyermek- és ifjúságvédelmi munka minden nevelőnek kötelessége
A csoportvezető tanár feladatai:
Minden tanév október 30-ig feltárja az osztályában a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulók számát.
Munkájukat fokozott figyelemmel kíséri.
A tanuló életkörülményeiben történt változást jelenti az ifjúságvédelmi felelősnek.
A SZMSZ előírásainak megfelelően szükség szerint kapcsolatba lép a szülővel.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkája:
A csoportvezető tanárok által leadott kimutatások összegzése.
Nyilvántartást vezet a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű tanulókról.
Ezekkel a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket nyomon követi a tanárral együtt.
Az igazgató helyettes irányításával kapcsolatot tart szükség esetén a gyermekjóléti szolgálattal.
Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket, hogy a problémáik megoldásában mely intézményektől kérhetnek
segítséget.
A tanuló hátrányos anyagi helyzete esetén kezdeményezi, hogy az iskola a költségtérítés alól mentesítse a
tanulót.
Az iskola egészségnevelési és drogellenes program kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel
kísérése, szükség esetén intézkedés megkezdésének kezdeményezése.

13. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG
A iskolánk tevékenységéből és eszmeiségéből fakadóan esélyegyenlőséget kíván teremteni az emberek között.
Ennél fogva egyrészt - lehetőségei szerint - a művészeti oktatást „helybe viszi” az ez iránt érdeklődő egyének
számára, másrészt az anyagi – szociális - társadalmi különbségek kiküszöbölése végett megteremti az oktatás
tanulói szempontból való ingyenességét. A művészeti iskolába jelentkezett és felvett tanulók számára az oktatás
ingyenes, kizárólag jelképes összegű alapítványi támogatás kerül minden évben megállapításra, mely
pénzösszeg befizetése kérelemre a hátrányos helyzetű tanulók részéről igazgatói döntés alapján elengedésre
kerül.
Szociális hátrány észlelése esetén feladatunk a közösségi szellemet egymás elfogadására, segítésére,
támogatására alakítani. A szociális hátrány nem lehet akadálya a gyermeki tehetség kibontakoztatásának. Ennek
érdekében mindent megtenni valamennyi nevelőnknek kötelessége:
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A tehetséges gyermekekkel egyéni foglalkozások keretében készüljenek versenyekre
Szorosabbá tesszük a kapcsolatot a gyermek anyaiskolájában dolgozó szaktanárokkal, osztályfőnökkel, a
családdal.
Ha a rendelkezésünkre álló eszközökkel nem tudjuk megoldani a veszélyeztetettséget jelentő problémát,
kapcsolatba lépünk a megfelelő intézményekkel, hatóságokkal.
A tanulók fejlődését veszélyeztető tényezők feltárása, leküzdése, megelőzése érdekében az intézményvezető és
a pedagógusok munkáját gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti.

14.

TEHETSÉG, KÉP ESSÉG KIBONTAKOZ TATÁ S ÁT SEGÍTŐ

TEVÉKENYSÉG
Minden gyerek valamiben tehetséges. Pedagógusaink feladata felismerni és támogatni ezt, valamint
feltárni a fejlesztés lehetőségeit. A tehetség kibontakoztatásának a család mellett az iskola a
legfontosabb területe. A pedagógusok szerepe ebben a folyamatban is meghatározó. Döntő
fontosságú a tehetség felismerése, kiindulási szintjének és a végcélnak a helyes meghatározása; a
két végpont között fontos a tudatos, kitartó tanulásirányítás, folyamatos külső és belső motiváció
mellett. Lényeges szempont a tanulók valamilyen szintű megmérettetése és lehetőség szerint
sikerélményhez juttatása is.
Iskolánk – jellegénél fogva – tehetséggondozó alapfeladatot vállalt fel, ezért működésének egy
megkülönböztető specifikuma a kiscsoportos foglalkozás, mind szakmailag, mind nevelési
szempontból. A tehetséggondozás az iskola legfontosabb pedagógiai célkitűzései közé tartozik.
Ennek keretében inspiráljuk és segítjük az általánosan vagy egy-egy területen kiemelkedő
képességeket mutató diákok munkáját. Igyekszünk minden tanulónál megtalálni a fejlesztési
pontokat, de fontos az is, hogy elkerüljük a túlterhelést. Tantestületünket és munkarendünket ezért
rugalmasan

és

célirányosan

alakítottuk

ki

a

leghatékonyabb

művészképzés

érdekében.

Pedagógusaink a tehetséges tanulókkal való külön foglalkozást beépítik nevelő-oktató munkájukba,
tanórai foglalkoztatásukat a tehetséggondozás feladatainak figyelembevételével tervezik és végzik.
Minden pedagógus és pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkatárs segíti a tanuló
képességének, tehetségének kibontakoztatását. Gyakorlatunkban a frontális munka mellett
differenciált, kiscsoportos és egyéni foglalkozások alkalmával lehetőség nyílik az egyéni képességek
megismerésére és kibontakoztatására. A szaktárgyi tanulmányok terén ezt külön feladatok:
gyűjtőmunka, egy-egy téma önálló feldolgozása, házi-, városi- és országos tantárgyi versenyek
biztosítják. Fontos a tanulók felkészítése, ösztönzése, bíztatása, előmenetelének figyelemmel
kísérése. A jó tanulmányi eredmények mellett támogatjuk az eredményesen sportoló, vagy kiváló
közösségi munkát végző tanulókat is.
14.1. A tehetség meghatározása
Czeizel Endre megfogalmazásában:
Lehetőséget, potenciált, ígéretet jelent
valamelyik emberi tevékenységi körben
olyan kiemelkedő teljesítményre,
amely társadalmilag hasznos, és
amely megelégedettséggel, sikerélménnyel jár elérője számára.
A tehetség csak lehetőség, potenciál, ami vagy kibontakozik vagy nem. Valami emberi
tevékenységben nyilvánul meg ami társadalmilag hasznos. Hitler tehetséges volt-e? hmmm…nehéz
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válaszolni… Rekordok könyvében benne lévők, tehetségesek? Ki tud egy cseresznyemagra több arcot
festeni? Társadalmilag hasznos? De ettől tehetséges? Társadalmilag hasznos, ha valaki ponyvát ír?
Ez a tehetségnek megelégedettséget és sikerélményt okozzon ez fontos.

14.2. Tehetség fogalma
Az átlagon felüli általános és/vagy specifikus képességek, magas fokú feladat iránti elkötelezettség
és kreativitás. A tehetséges viselkedést felmutató embereket azok, akik ezekkel a jegyekkel
rendelkeznek, vagy ki tudják őket fejleszteni, és azokat az emberi teljesítmény bármilyen
potenciálisan értékes területén hasznosítják
14.3. A tehetség azonosítása
A tehetségazonosítás céljának

A tehetséggondozás területei:
Tehetségazonosítás

meghatározása
A tehetségkoncepció meghatározása

Tehetséggondozás/tehetségfejlesztés

Tehetségfogalom

Tehetség tanácsadás

Azonosított tehetség

Tehetségkutatás

A tehetséggondozó munka legkritikusabb pontja a tehetség időben történő felismerése.
A tehetség azonosításának fázisai:
az azonosítás szükségességének és

általános intellektuális képességek,

hasznának a felismerése,

kreativitás megfigyelése

ad hoc azonosítás,

tanulási motiváció kiemelkedése

tesztek segítségével végzett

egyéni tanulási stratégiák

azonosítás,

énkép, önértékelés,

rendszer jellegű azonosítás,

szorongás,

(jellemzések; tesztek; kérdőívek;

pályaorientáció

vélemények)

pedagógusok jellemzése,

professzionális azonosítás.

órai megfigyelés,

iskolai információk gyűjtése a

osztálytársak értékelése,

gyerekről,

önértékelés,
szülői jellemzés

Azonosítás tervezése
szakmai tervezés

technikai tervezés:

cél

csoportszervezés

koncepció átvétel

azonosítás

bekerülés feltételei

szakmai terv

vizsgálatsorozat

vizsgálat

beválogatási modell
Pedagógusok által használható mérőeszközök a tehetségek azonosítására
Gondolattérkép készítése egy

Divergens gondolkodás

adott témáról

megismerése. A tehetség milyen?...
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14.4.

Szókincsfolyékonyság,

Iskolai motiváció,

Verbális képességek, Számolási

Tanulási orientáció,

készség,

Nyelvi kreativitás

Memória (mindenki mond egy szót

Tanulás iránti attitűd,

a következő folytatja….

Sikerkeresés, kudarckerülés,

Tanulási stílusom kérdőív,

Eredetiség. (Körök tesztje.)

Önismereti diagram felrajzolása,

Projektiv teszt

Tantárgyak iránti attitűd,

Metamorfózis

Tehetséggondozás

Képességek fejlődése. A motiváció a kiemelkedő teljesítmény elengedhetetlen feltétele.
Teljesítményt befolyásoló háttértényezők:
motívumok
tanulási stratégiák
személyiségtényezők
14.5.

Az iskolai tanulás motivációjának dimenziói:

Követő

Érdeklődő

Teljesítő

(affektív; speciális)

(kognitív aktivitási)

(morális; önintegratív)

- Szülői kapcsolat.

- Saját út.

- Lelkiismeret.

- Elfogadás a nevelő

- Tudásszerzés

- Érték.

részéről.

szükséglete.

- Felelősség.

- Kortársak.

- Közös aktivitás.

Stratégiai elemek:
- megértésre törekvés,

Jelentősen erősödött a nagy összefüggések

- összefüggések megragadása,

megragadására való törekvés.

- tanulás iránti lelkesedés,

Nőtt a megértésre törekvés.

- mechanikus tanulás,
- tényekre koncentrálás,
- kudarckerülés,

Erősödött a jó munkaszervezés.
Gyengült a mechanikus tanulás.

- jó munkaszervezés,

Csökkent a rangsorban a tökéletességre való

- tökéletességre törekvés,

törekvés és a lelkesedés a tanulás iránt.

- sikerorientáció,

Gyengültek a kevésbé hatékony reprodukáló

- tanulás a jó jegyért (csak).

tanulási technikák
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14.6. A tehetséges tanulók sajátosságainak figyelembe vétele a tantervkészítésnél
• A tehetséges gyermekek a többi gyermektől eltérő ütemben tanulnak, és ennek az ütemnek az
összehangolása kulcsfontosságú a fejlődésük szempontjából.
• A tehetséges gyermekek a tanulás kulcsterületein mélységre vágynak. A pedagógusok ezt a
szükségletet gyakran csak az „ismeretgyarapítással” elégítik ki.
• A tehetséges gyermekeknek szükségük van arra a kihívásra és ösztönzésre, hogy potenciális
képességeiket próbára tegyék.
• A tehetséges gyermekeknek iskolai éveik alatt végig szükségük van programokra és
szolgáltatásokra! Hatékony tehetséggondozás az intellektuális szférában döntően az iskolai
munkára építhető!
14.7. Kiemelt feladat a tantervkészítésben:
A tanulók (információ)feldolgozási készségeinek és (probléma) fejlesztése! A diákok feldolgozási
készségének fejlesztését a következőkre kell összpontosítani:
• kritikus gondolkodás
• kreatív gondolkodás
• problémakeresés és megoldás
• kutatás
• döntéshozatal
Tartalmi szempontból a legfőbb alapelve az iskolai tehetséggondozásunknak a gazdagítás. Célja
alapvetően az ismeretek és az elsajátítási folyamat a kötelező tananyagon túllépő kiszélesítése.
Minden esetben a minőségi dúsításra kell a hangsúlyt fektetni. A gazdagítás gyakorlati
kivitelezésében Passow (1967) irányelvei szolgálhatnak támpontul:
• Mélységben történő gazdagítás: ennek során több lehetőséget kínálunk a tehetséges tanulók
tudásuk és képességeik alkalmazására, mint általában a többi tanulónak.
• Tempóban történő „gazdagítás”: a tehetséges tanulók ugyanannyi idő alatt társaiknál többet
képesek megtanulni, így gazdagításuk további ismeret- és tananyag bevonásával oldható meg.
• A „tartalmi” gazdagítás azt jelenti, hogy a tananyagot a „tanulókra érzékenyen” kell
megszerkeszteni, azaz figyelemmel kell lenni a tanulók egyedi természetére, szükségleteire,
érdeklődésére, mindezek fejlesztése mellett.
• A feldolgozási képességek gazdagítása elsősorban a kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztését
jelenti felfedező, illetve interdiszciplináris tevékenység közben.
A tehetséggondozásban célunk, hogy pedagógusaink idejében felismerjék a tehetséget és a
szükséges szakmai, tárgyi és személyes kompetenciákkal rendelkezzenek. A tehetséggondozásban
résztvevő pedagógusok számára szükség van rendszeres továbbképzésre.
pedagógusnak

egész

sor

speciális

feladatot

kell

megvalósítania

A tehetséggondozó
a

kiemelt

tanulók

tehetséggondozásában.
14.8. A képzőművészeti tehetségeket jellemzi
• már két évesen felismerhető alakokat tud rajzolni
• sok részletet ábrázol gyermekkorban a rajzain
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• rajzai realisztikusak
• ügyesen másol
• rengeteg időt tölt másolással
• szereti magát rajzban kifejezni
• kiváló vizuális emlékezet
• vizuális feladatokban jó
• vizuális memóriája jó
• változásokat képeken könnyen észreveszi
• képekben gondolkodik rajzaiban újszerű elemek, ötletek
14.9. Sport tehetség azonosítása
Mindig elismerték, de sose tartották olyan alkotó tehetségnek, mint az előzőeket. Nagyon fontos a
környezet hatása. Pl.: hegyekben több a síelő. öröklésnek is fontos szerepe van. Tekintettel a
versenysport elanyagiasodására és egészségtelen voltára felvett egy csomó etikai kérdést. Ráadásul
siker az élet első harmadára jellemző utána meg kell tanulni az átlagemberek életét.
Azonosítása: bizonyos sportágakhoz bizonyos alkati sajátosságok kellenek, de ettől eltekintve
általános sport tehetségről lehet beszélni: ugyanazzal a fizikai szellemi képességgel több
sportágban is sikeres lehet az ember. De túl korai szelekció miatt ritka, hogy valaki több területen
is kibontakozhasson. Azonosítás a teljesítmény alapján történik. Pszichésen fontos a terheléstűrés,
koncentrációsképesség, akaraterő, siker- és kudarctűrés, mozgósítási képesség mennyire tudja
kihozni a legjobbat magából versenyhelyzetben.
14.10.

Kreativitás mérése a tehetséggondozásban

A kreativitáskutatás kultúrtörténete a párhuzamok és eltérések megfigyelése a tehetségkutatáshoz
viszonyítva. Története alapján pontosan definiálható a kezdete, a második világháború után, a
hidegháborús versenyben az űr meghódítása volt a cél. Ez indította a kutatásokat, Guilfordot bízták
meg azzal, hogy mérhető módszerrel tudják kiválogatni az űrkutatás számára a legmegfelelőbb
embereket. 1950-ben Creativity előadásán ezt az „eltérést” feltalálásra vagy alkotásra való
képességként definiálta. Csak képességként definiálták ekkor. 1960-tól kezdve vették külön, a
kognitív faktor mellé került a kreativitás, motiváció. Ettől kezdve már személyiségjegynek
tekintették. Kutatni kezdték. Kreatív személyek azonosítása céllal és ha tudjuk, hogy mik ezek a
személyiségjellemzők, akkor fejleszteni is tudni fogjuk.
Vizsgáltak olyan felnőtteket, akik már túl voltak valamilyen alkotó tevékenységen, összehasonlítva
serdülőkkel (kreatív potenciált mutattak, de még tevékenységben nem nyilvánult meg). Két faktort
találtak ami mindkét csoportra jellemző volt: adaptív autonómia (flexibilitás, a spontaneitás,
interperszonális éleslátás, önbizalom) önérvényesítő magabiztosság (szociabilitás, dominancia,
önelfogadás, meggyőzőerő, ambíció) Harmadik faktor, amit csak a serdülőknél volt mérhető (kreatív
teljesítményre lehetőséget adó faktor) fegyelmezett hatékonyság (önkontroll, jó benyomás,
tolerancia, kitartás, hatékonyság, szorgalom).
Érdekes jelenség – androgenitásnak nevezünk, ez azt jelenti, hogy egy egyénben a férfiakra és a
nőkre egyaránt jellemző pszichikus tényezők is megtalálhatóak. Ez azért fontos, mert a kreatív
személyek jellemzőiben vannak nőkre és tipikusan férfiakra jellemző tulajdonságok. Autonómia és
függetlenség, az egyértelműen maszkulin tulajdonság, de magas fokú érzékenység pedig női,
feminin dimenzió. A kreatív személyre jellemző az androgenitás. Vizsgált személyekre jellemző
gyerekkorukban lányok fiúsabban viselkedtek az átlaghoz képest, kreatív férfiakról azt a gyerekkori
tapasztalást szerezték, hogy sokkal érzékenyebb és sírósabb fiúk, mint az átlag populációra
jellemző. Konform módon való nevelés megöli a
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kreativitást, nem hagyja másik nemnek a tulajdonságait viselni (tömeggel való azonosulás, a nemi
szerepünknek megfelelés). Társadalmi elvárással szembemenni fél az ember (kreatív ember, sokszor
ellene megy a tömegnek, felmeri vállalni a más nézőpontot, stb.) Kreativitás fejlődése a családi
szocializáción fog múlni, mennyire konvencionális, hagyománytisztelő. Ennek van a legnagyobb
hatása. Konvenciókhoz való alkalmazkodás a kreativitás fejlődés ellen hat. Mi segíti a kreativitás
fejlődését:
Alacsony autoritás
Biztonságos kapcsolat
Bizonyos távolság a szülői értékeléstől
A gyereknek a családban van egy kreatívmodell, az élete első szakaszában nagyon motiváló. De a
kreatív személyiség kifejlődéséhez serdülőkorban, a külső kontroll hiánya nagymértékben elősegíti
a kreativitás kifejlődését. Nem szabad folyamatosan letörni. Bizonyos problémák megoldására
vannak jól begyakorolt, hagyományos metódusok. Szülők minősítésétől, konvencióitól való távolság.
Sokkal nagyobb függetlenséget kell adni kreatív gyermeknek.
Konvenciók nem túl rigid betartása
Szülői odafordulás a gyermek tevékenysége felé
Játék és fantázia szerepe (kisgyermekkorban)
Apa- gyerek kapcsolat szorossága, minél érzelem telibb, minél szorosabb annál kreatívabb
14.11. Alkotóképesség és kreativitás
Bizonyos tehetségmodellek a kreativitással azonosítják a tehetségek. Viszonya az intelligenciával,
lehet valaki nagyon intelligens, hogy semmi kreativitás, de egy kreatív ember, legalább közepes
mértékben intelligens. Tehát valamennyire intelligens is.
Alkotó gondolkodás szakaszai:
Előkészítés - semmi konkrét a cél érdekében, pl. regénynél tanulmányokat kell folytatni, hogy
nagyjából képben legyünk, tágabb értelemben a korábbi egész tanulmánya lehet az előkészítés
Lappangás - nem jut ötről hatra, csak reménykedik, hogy jön az ihlet.
Megvilágosodás/megértés
Igazolás - időigényes még el kell készíteni
Ezek a szakaszok jellemzik a tehetségesek gondolkodást. Divergens / konvergens gondolkodás is a
nevéhez fűződik. Kreatív gondolkodás és alkotás affektív és kognitív folyamat egyaránt. Fejlesztése
gyermekekben:
- Legyen érzékeny a problémák iránt
- Legyen képes a problémák definiálására
- Legyen képes megszokott gondolkodástól elszakadni (szokatlan használat)
- Legyen képes döntést hozni
- Legyen képes meglátni az új kapcsolatot
- Legyen képes értékelni a cselekedetei következményeit
- Legyen képes megtervezni az ötletek gyakorlatba ültetésére
A kreativitás alkotóképességet, teremtőképességet jelent, amely során a különféle képességek
szerveződése lehetővé teszi az elszigetelt tapasztalatok összekapcsolását, újszerű értelmezését és
új formában történő megjelenését. Terman mérése 1930 mérései (longitudinális életpálya követés)
nem elégséges a kiemelkedő
intelligencia igazán kiugró alkotásához. Kreativitás betört a pszichológiába. Világűrbe kikerüléshez
újszerű meggondolások kellettek, ezért foglalkoztak vele. Emberi intellektus szerinte az emlékezet
és a gondolkodás két alapvető működésmódja.
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Gondolkodás három részből tevődik össze – megismerés/kogníció (érkező ingereket kapcsolatba
hozzuk egymással, mi miért van, ha nem lenne gondolkodás, nem tudnánk megérteni mi miért van),
produkció (gondolkodással létre is tudunk hozni dolgokat, eredményeképpen problémát oldunk
meg, kitalálunk valamit) értékelés (minősítjük is a világés a saját dolgainkat). Produkcióban két
féleképpen haladhat konvergens (összetartó, amikor az ember úgy halad, hogy logikus
következtetések egymásutániságával fokozatosan közelítem egy helyes megoldás / cél elérése
érdekében. Kakukktojás játék tipikus ilyen.) Azok a tanulók, akiknek ez erős, azok IQ tesztekben
felülértékelődnek.
Divergens (széttartó, szerteágazó gondolkodás, egy adott problémához számtalan sok megoldást,
ötletet tudok mondani, kreativitást ötletgazdagságnak is mondják). Hagyományos tesztek nem
igazán tudják ezt mérni. Alulértékelődnek. Torrance féle nyíltvégű kreativitás tesztek (körök). Ez a
fajta gondolkodásmód eltér, másfajta működésmódot igényel. Kreatív egyéneknek, sajátos
személyiségtulajdonságai vannak. Kreatív személy tulajdonságai
˗ Divergens gondolkodásmód – fluencia (egy adott időegység alatt sok ötlet jut eszemben),
flexibilitás (Szempontváltás. Ha sok virágot rajzolok csak, akkor nem flexibilis),originalitás
(egyediség, eredetiség, az igazán eredeti a világon egy embernek jut csak eszébe) legerősebben
jellemzi.
˗Függetlenség, nonkonformitás (meri vállalni a kockázatot, a szabályoktól való eltérést)
gondolkodásmódjában nem birka módjára követi a bevett szokásokat, szabályokat.
˗Magas energiaszint, kíváncsiság – kíváncsiság igazán jellemző, igazán aktív, magától megy. Kisebb
az alvásigény, terhelhető már kiskorban.
˗ Játékosság, jó humorérzék – dolgok fonákját megérzi, finom fanyar humor… Érett személyiséget
is jellemzi humorérzék.
˗ Esetlegesen nehezen kezelhetők – el kell különíteni, mert nem minden nehezen kezelhető azért
nehezen kezelhető, mert kreatív. Iskolában nem könnyen simul be az átlagba. Tanárok által milyen
tanulói tulajdonságok értékelődnek – csendben van, udvarias, könnyen kezelhető, stb… Hajlamos
túlértékelni. De ha igazából nézzük, ezek nem feltétlen kreatív gyermekek, lehet, hogy a nehezen
irányítható gyerekek lesznek később feltalálók. Sok tehetséges ember különc gyakran.
14.12. Kreativitás szintjei (Taylor)
Kifejező:

spontán

kifejezés

-

hétköznapi

kreatív

megnyilvánulás

(eredeti

látásmód,

lakásberendezésben, yereknél nem feltétlen ugyanúgy rajzol pálcikaembert.)
Produktív: hangsúly a képességen van - hétköznapi kreatív megnyilvánulás, termék nem különbözik
másokétól, de pl. új polcot én csinálok, nem lekoppintom ezermesterből…
Újító: új elvek, elképzelések, tud. ág alapjai módosulnak - Találmányi hivatalban újítás szintje,
magas

szintű

szaktudás,

meglát

összefüggéséket,

tökéletesítés

céllal

(egy

gyártósoron

megváltoztatni valamit, hogy gyorsabb legyen), kitalál valamit, észrevesz valamit, máskéntgondol.
Feltaláló: már meglévő dolgok újszerű felhasználása - Freud tanítványai pl. Jung
Teremtő: teljesen új feltevés születése – Freud. Minél inkább lejjebb van (fentről lefelé) annál
nagyobb alkotás. Teremtő egy tudományt teljesen új tudományos alapokra helyez (impresszionista,
Freud, Einstein). Feltalál és újító felcserélve (angolban fordítva inventive and innovative)
14.13. Elemi kreativitásfejlesztő módszerek.
Az iskolai tehetséggondozásban, az iskolai kreativitásfejlesztésre a kreativitás kutatások alapján
fogalmazhatók meg ún. alapelvek, amelyek a következők:
• Ösztönözni kell a gyermeket, hogy problémákat keressenek, határozzanak meg
• Tudásuk rugalmas felhasználására kell megtanítani őket
• A gondolkodási stílusát erősíteni kell
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• Ki kell alakítani a gyermekben, hogy tolerálja a kétértelműséget a problémák keresése során, és
hogy vállaljanak értelmes kockázatot a feladatmegoldásokban
• Ki kell alakítani a gyermekben, hogy a feladatra koncentráljon, ne a potenciális jutalomra (pl.: jó
helyezés, jó jegy, stb.)
• Javasolt az osztálytermi környezet megváltoztatása a diákok kreatív munkájának ösztönzése
érdekében. Kutatások azt is bizonyítják, hogy a kreativitás fejlesztése is az iskolai feltételeken múlik.
Azonban ennek eléréséhez meg kell változtatni az ismeret-centrikus szemléletmódot, és a
jelenleginél jóval rugalmasabb, gazdagabb tanítás-tanulási módszereket kell alkalmazni, ezzel is a
képesség- és személyiségfejlesztést állítva a középpontba. A tehetségfejlesztés keretein belül tehát
nagy figyelmet kell fordítani a kreativitás fejlesztésére, amihez támpontul szolgálhat Van TasselBaska (1998) oktatásfejlesztő elvei:
• A tanácsadásnak segítenie kell a diákok érdeklődési profiljainak differenciált számbavételét
• Erősíteni kell a diákok metakognícióját azzal is, hogy rendszeresen tervezniük, figyelniük és
értékelniük kell saját fejlődésüket (megfelelő támpontok alapján)
• A kreatív kifejezésre való ösztönzés, annak a biztosítása, hogy a diákok új ötletekkel álljanak elő
feladatmegoldás során
• Demonstrálni kell, hogy az iskola értékeli a kreatív gondolkozást, pl. az egész iskola előtti
megjelenési lehetőség biztosítása a kreatív diákok munkái számára
• Aktív részvételi stratégiákat kell alkalmazni az oktatás során, amelyek megjelenési formákat
biztosítanak a kreatív gondolatoknak (szerepjáték, szóbeli problémamegoldás)
• Iskolán kívüli tevékenységeket kell kínálni olyan területeken, amelyek nem találhatók meg az
iskolai tantárgyakban és a tanórán kívüli foglalkozásokban
• Mély tananyagtartalom biztosítása azokon a területeken ahol a tehetséges diákok kifejezetten
alkalmasságot mutatnak és érdeklődnek
• Módot kell adni a diákok számára, hogy közvetlen kapcsolatot teremthessenek a gyakorló
szakemberekkel
• Ösztönözni kell a tanulókat arra, hogy érdeklődési területük kiemelkedő személyiségeinek
életrajzát tanulmányozzák

14.14. A projektmódszer alkalmazása
A projektmódszer önmagában is képes reprezentálni egy meglehetősen széles módszertani
repertoárt. A projekt igényli is a gazdag módszeregyüttest, különösen akkor, ha a projekt lényege
valamely kérdés, probléma, téma minél alaposabb, minél sokoldalúbb körüljárása, és a munka
eredményeként megfelelő produktumok előállítása. A projektmódszer és a módszertani sokszínűség
tehát édestestvérek.
A projektmódszernek fontos jellemzője, hogy komplex, vagyis az adott témát sok oldalról kell
körüljárni. Így alakulnak ki ugyanis a tudáselemek között azok a sokrétű kapcsolatok, az a hálózat,
amely egy-egy ismeretet, készséget, képességet sokféle helyzetben előhívhatóvá tesz, vagyis a
ténylegesen alkalmazható tudás kialakulásának egyik fontos előfeltételéről van szó. A projektmunka
számos hagyományos tanítási eljárásnál nagyobb gyakorisággal képes biztosítani a tanulók számára
a megértés élményét. A gyerekek számára felkínálható sokféle, változatos tevékenységrendszer
kiválóan alkalmazhatóvá teszi a módszert integrált gyerekcsoportok esetében is.
A projektmódszer alkalmazásának, illetve elterjesztésének fő motívuma, hogy képes fejleszteni a
különböző kompetenciák, személyiségvonások széles körét.
a szervezett, alkalmazható szaktárgyi ismeretek bővülése, a minőségi tudás létrejöttének
elősegítése;
szocializáció, a másokkal való együttműködés, a konfliktuskezelés megtanulása;
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a divergens gondolkodásmód fejlődése;
a tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás tanulása;
az esztétikai érzék fejlődése a különböző produktumok előállításakor;
a kisebb, később esetleg nagyobb csoportok előtti szereplések a projekt eredményeinek a
bemutatásakor hozzásegítenek a lámpaláz leküzdéséhez;
a világ komplexitásának tudatosulása;
felelősségvállalás saját maga és társai iránt;
nyitottság a világ dolgai iránt;
különböző ismeretforrások (internet, könyvtár, folyóiratok, tévé, rádió stb.) megkeresése,
a kapott információk kezelése, adott szempont szerinti válogatása és kritikus felhasználása,
a kritikai gondolkodás, az értő olvasás fejlődése;
A projektmódszer alkalmazásának előnyei
előzetes tudás elemeinek felszínre hozása, mozgósítása;
a tanulási technikák fejlődése, az élethosszig tartó tanulás elősegítése;
az ismeretek különböző helyzetekben való használata, a transzfer segítése, annak tudatosítása,
hogy sok tudáselemünk nem csak abban a helyzetben lehet hasznos, amilyenben
megtanultuk (az alkalmazható tudás létrejöttének elősegítése);
problémaérzékenység, a problémamegoldással kapcsolatos tudásrendszer fejlődése;
kreativitás, az alkotókedv fejlődése;
a kommunikációs kompetencia fejlődése;
a vitakultúra elsajátítása, mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása;
a saját szerepek, lehetőségek és határok felismerése, tudatosítása, reális énkép kialakítása;
A

diákok

gondolkodási

képességeinek

fejlesztése

érdekében

fontosak

a

társakkal

való

beszélgetések. Ezért a társas helyzetekben való helyes viselkedésre is meg kell tanítanunk őket.
Eközben

gyakorolják

gondolataik

megkonstruálását,

a

kérdésfelvetést,

az

elméletek

megfogalmazását a társaiktól kapott válaszok felhasználásával. Ennek egyik lehetséges módszere a
projekt, amely a tanulók érdeklődésére, közös tevékenységére épít. A tanulás nem egyszerű
tudásátadás, a tudás a gyermek személyes konstrukciója. A projektmódszer a fejlesztő differenciálás
eszköze. Nem csupán tanulási technika, hanem a megismerésnek
egy olyan formája, amely az egész személyiséget mozgósítja.
Fő jellegzetességei:
komplex szemlélet;
valóságos tevékenység;
épít a gyerek múltbeli és folyamatosan jelen lévő tapasztalataira;
valós problémákat dolgoz fel, valós természeti és társadalmi környezetben;
a témaválasztástól az eredmények számbavételéig a tanárok és diákok közös munkája révén valósul
meg;
demokratizálja az iskolai életet: átalakítja a hagyományos diák- és tanárszerepeket;
megszünteti a verbális képességek egyeduralmát az iskolai sikerek elérésében;
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A projektmódszer fő értéke – és egyben leginkább hasznosuló eleme – maga a munkafolyamat, a
munka konkrét eredményei és végtermékei mellett. Vagyis a projektmunka során megvalósuló
ismeretelsajátítás mellé fontosságban felzárkózik maga a gondolkodási folyamat, valamint az egyéb
gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi
hatása. A projektmódszer alkalmazása révén a tanulók értékelési lehetőségeinek skálája is
kiszélesedik.

15. A SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI,
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
Osztályközösségben
Szülő és pedagógus

Szülő, tanuló, pedagógus

együttműködés

Együttműködés

Szülői értekezlet
Csoportvezető tanár tartja

Tanulmányi séták, kirándulások

Az osztályközösség fejlesztésére szolgál
Általában tanév közben, ha a tananyag úgy kívánja
Év elején:
Az iskola éves munkáját, célkitűzéseit ismertetik meg a
szülőkkel.
Rendezvények
Félév végén:
A tanulmányi munka értékelése.

(ünnepi műsorok, nyilvános vizsgák, kiállítások)

Tájékoztatás az osztály neveltségi szintjéről.

Szükség esetén bevonjuk a szülőket.

Év végén:
Az éves oktató – nevelő munka értékelése.
Nyári szaktáborok
Fogadóórák:

Igény szerint szülők is jöhetnek.

Kéthavonta, az osztályban tanító tanárok tartják
Egyéni fogadóóra:
Hetente, nevelőnként különböző időpontokban tartják,
az egyéni problémák megbeszélésére szolgál
Alkalmi találkozások:
Kérheti szülő, vagy pedagógus. Gyors kapcsolatfelvétel,
ha a tanuló tanulási, vagy magatartási gondokkal küzd.
Írásos üzenetek
Gyors és fontos közlemény

Iskolaközösségben
Hivatalos találkozások

Ünnepségek, kulturális rendezvények

Nyílt nap

Karácsonyi műsor

Betekintés az iskola életébe, bemutató órák

Nevelők, szülők, gyerekek szeretetteljes együttlétét
szolgálja.

Alkalmi találkozások

Évzáró Gála

Az iskolában, vagy az iskolán kívül.

A tanév legsikeresebb produktumainak, produkcióinak

Elsősorban tájékoztatás jellegűek, vagy szülő által

bemutatása

közölt véleményre reagálás.
Az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei:
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Igények felmérése a továbbfejlesztés irányelveinek meghatározásához.
Aktivitás elismerése tanév végén.
Kiadványok, iskolaújság segítségével tájékoztatás adása

16. JEGYZÉK A RENDEL KEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZ ÖKRŐL ÉS
FELSZERELÉSEKRŐL, MŰ VÉSZETI KÉPZÉSRE VON ATKOZÓ FELSZERELÉS
JEGYZÉKE
HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
Eszközök, felszerelések

Mennyiségi

Megjegyzés

mutató
1. Tanterem
tanulói asztalok, székek

tanulók
létszámának
figyelembevételé
vel

nevelői asztal, szék

tantermenként 1

eszköztároló szekrény

tantermenként 2

tábla

tantermenként 1

tanulói szekrények (suli-boksz)

tantermenként 1

Hifi berendezés

tantermenként 1

Video / DVD lejátszó

tantermenként 1

televízió

tantermenként 1

Írásvetítő

tantermenként 1

szeméttároló
sötétítő függöny

mozgáskorlátozottak és
középsúlyos értelmi
fogyatékosok részére
egyszemélyes asztalok;
gyengénlátóknál - szükség
szerint - egyéni megvilágítási
lehetőséggel;

tanulónként 1

Számítógép és tartozékai

ruhatároló (fogas)

életkornak megfelelő méretben;

tanulónként 1
helyiségenként 1
ablakonként

az ablak lefedésére alkalmas
méretben

2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények)
Számítástechnikai terem
tábla + flipchart
számítógépasztal

1
kettő tanulónként
1

számítógépek és tartozékai

kettő tanulónként
1

nyomtató

1
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programok

szükség szerint

lemeztároló doboz

2

projektor – kivetítő

1

képolvasó scaner

1

vetítő vászon

1

a pedagógiai prog. előírásai szerint

Idegen nyelvi, szaktanterem
írásvetítő

1

vetítővászon

1

video / DVD lejátszó

1

Hifi berendezés

1

magnetofon
diavetítő

az oktatás részben vagy egészben
nem magyar nyelven folyik ezért
számítógépes nyelvi oktatással
kiváltva

15
1

Természettudományi szaktanterem
fali mosogató

tantermenként 1

poroltó

tantermenként 1

mentőláda

tantermenként 1

eszköz- és vegyszerszekrény

2

méregszekrény (zárható)

1

eszközszállító tolókocsi

tantermenként 1

elhelyezése a szertárban

Művészeti nevelés, gyakorlati képzés szaktantermei
festőállványok
rajzasztal (rajzpad, rajzbak)

75
tanulók
létszámának
figyelembevételé
vel 1 hely

szék – háromlábú
munkaasztal
tárgyasztal (állítható)
mobil lámpa (reflektor)
spotlámpa

120
42
tantermenként 2
6
12

pianínó - elektronikus

1

projektor

1

televízió

tantermenként 1
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diavetítő

4

vetítővászon

4

nagy grafikai prés

6

kicsi grafikai prés

75

mintázó korongok

75

mintázó állvány

1

kerámiaégető kemencék

15

tűzzománc égető kemencék

15

autómata mosógép

3

ipari gyorsvarrógép

2

varrógép

két tanulónként 1

számítógép tervezéshez

2

nyomtató

2

képolvasó scaner

1

mappa – rajzlaptároló

tanulócsoportonk
ént 1

sötétítő függöny

ablakonként 1

CD vagy lemezjátszó, magnetofon

tantermenként 1

tároló polcok

tantermenként 1

tároló szekrények

tantermenként 1

zárható vegyszerszekrény

1

szövő állványok

2

szövő keretek

10

asztali elektromos főzőlapok

6

agyagtároló ládák

6

gipsztároló ládák

3

karos lemezvágó

1

fúró állvány

3

fúrógép

3

sarokcsiszoló

2

rezgő csiszoló

1

fémmegmunkáló eszközök
satupad

tanulónkét 1
4
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körfürész
vasalók

1
10

gimnáziumban a munkába állást
előkészítő oktatáshoz;

vasaló állvány

2

szabász asztal

2

próba baba

1

festékszóró pisztoly

1

átadásához; e feladat megoldható a

ragasztó pisztoly

5

szaktanteremben is

porszívó

1

képszél vágó

10

tükörreflexes fényképezőgép

14

objektív: alap, nagy látó szögű, tele

3

4-500 mm-es teleobjektív

1

színszűrő

3

vaku - fénymérő

5

spotfénymérő

1

műtermi vakun állványok

2

halogén fotólámpa

15

lámpa állvány

15

digitális fényképezőgép

8

kézi kamera SVHS

8

videomagnó

1

erősítő

3

hangfal szett

15

DVD kamera

2

szárító
laborfelszerelések

előkészítő ismeretek oktatásához;
szakiskolában munkába álláshoz,
életkezdéshez szükséges ismeretek
számítástechnikai, illetve technika

tanulónként 1

SVHS vágóasztal

levilágító laborlámpa

szakközépiskolában a szakmai

10
8
helyiségleltár
szerint

derítő ernyő, kubusok

3

műtermi reflektor

2

labor lámpa

2

spotlámpa

3
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balett korlát

falra rögzített

folyamatos

tükör

falra rögzített

folyamatos

mobiltükör

4

táncszőnyeg

1

balett szőnyeg

1

ruhatároló állványok
fellépő dresszek, kosztümök, jelmezek

15
350 viselet

tánc műfajokhoz, tananyaghoz
alakított fellépő ruhák

kiegészítő kellékek
ritmus és dallam hangszerek
metronóm

kelléktér szerint
22 készlet
1

Technikai – mintázó szaktanterem
elektromos főzőlap

1

(életvitel és gyakorlati ismeretek
céljait is szolgálhatja)

tanulói munkaasztal

tizenöt tanuló
részére

támla nélküli szék

tizenöt tanuló
részére

agyaggyúró pad

1

korongozó pad

15

elektromos korongozó gép

4

Karos fúróasztal

1

gyaluló gép

1

mintázó eszközök

15 készlet

3. Logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba

Beszédfogyatékosok
tükör 120x180 cm
logopédiai alapkészlet

csoportonként 1
csoportonként 1

Hallási fogyatékosok
dallamíró

csoportonként 1
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a különböző nyelvi kommunikációs szinteknek
megfelelő kifejezések képi megjelenítésére
alkalmas elektronikus információhordozó

csoportonként 1

nyelvi kommunikáció vizuális, auditív
megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas eszköz

szurdologopédiai eszközök

csoportonként 1

csoportonként 1

Látási fogyatékosok
hatrekeszes doboz, gombás tábla, szöges tábla,
csörgő labda

gyermeklétszám szerint 1

4. Tornaszoba
kislabda

5

labda

5

tornaszőnyeg

7

fit-bool labda

10

tornapad

2

zsámoly

2

bordásfal

2

mászókötél

2

gumikötél

5

ugrókötél

5

medicinlabda

5

stopper

1

kiegészítő tornakészlet

1

egyéni fejlesztést szolgáló speciális

fogyatékos tanulót oktató iskolában;

tornafelszerelések

pedagógiai programban foglaltak
szerint

5. Sportudvar
szabadtéri labdajáték felszerelése

1

magasugró állvány, léc

1

távol-, magasugró gödör

1

homokkal vagy szivaccsal

futópálya

1

lehetőség szerint kialakítva
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egyéni fejlesztést szolgáló speciális
tornafelszerelések

egy iskolai
osztály egyidejű

fogyatékos tanulót oktató iskolában;
pedagógiai programban foglaltak

foglalkoztatásáho szerint
z szükséges
mennyiségben
6. Igazgatói iroda
íróasztal

1

szék

1

tárgyalóasztal

1

szék

2

iratszekrény

1

fax

1

telefon

1

7. Nevelőtestületi szoba
fiókos asztal

pedagóguslétszá
m szerint 1

szék

pedagóguslétszá
m szerint 1

napló és folyóirattartó

1

könyvszekrény

2

ruhásszekrény vagy fogasok

pedagóguslétszá
m
figyelembevételé
vel

tükör

1

8. Ügyviteli helyiség (igazgatóh., gazdasági vezetői iroda) (több helyiség esetén az eszközök a
feladatmegosztás szerint eloszthatók)
asztal

felnőtt létszám
figyelembevételé
vel

szék

felnőtt létszám
figyelembevételé
vel

iratszekrény

1

lemezszekrény

1

írógép

1

írógépasztal és szék

1-1

számítógéppel kiváltható
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fénymásoló

1

számítógépasztal és szék

1

számítógép nyomtatóval
telefon
9. Könyvtárszoba
asztal,

2

legalább hat tanuló egyidejű

szék

2

foglalkoztatásának feltételeiről,

könyvtári dokumentum

1100

(tanári, tanulói felkészüléshez)

illetve az iskolai könyvek,
tankönyvek, segédkönyvek
elhelyezéséről gondoskodni kell

olvasó garnitúra
könyvespolc vagy szekrény

1
1100 könyvtári
dokumentum
elhelyezésére

egyedi világítás

olvasóhelyenként
1
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II. OKTATÁSI PROGRAM
1. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA ÉS A VÁLASZTHATÓ MŰHELYGYAKORLATOK
Az iskola helyi tanterve a 27/1998. (VI. 10. ) MKM rendelet alapján készült, mely az alapfokú művészetoktatási
intézmények tantervét és követelményrendszerét tartalmazza. A művészeti iskola helyi tanterve művészeti
áganként a ROMI-SULI Könyvkiadó által 1998 – ban kiadott írásos dokumentációja általunk tett kiegészítésekkel.
A tantervek művészeti áganként, tanszakonként (s azon belül tantárgyanként) elkülönítve készültek.
A tantervek tartalmazzák:
Az egyes művészeti ágak cél – és feladatrendszerét
Az egyes művészeti ágakon belül tanított tanszakok évfolyamonkénti főtárgyait és óraszámait
kötelezően választható tantárgyait és óraszámait
fakultatív tantárgyait és óraszámait
Az előírt tananyagot és követelményeket (évfolyamonként)
A tárgyi feltételrendszert és eszközigényt
A tanulói teljesítmény értékelésének módját
Az ismeretek számonkérésének módját
KÉPZŐ – és IPARMŰVÉSZETI ÁG STRUKTURÁJA ÉS MŰHELYGYAKORLATAI
ELŐKÉPZŐ (1. – 2. évfolyam)
- vizuális alapismertek tanterve
Nem kötelező elvégezni.
ALAPFOK

(1. – 6. évfolyam)
- rajz, festés, mintázás tanterve
- művészettörténet tantárgy tanterve

TOVÁBBKÉPZŐ
AZ

ALAPFOKÚ

(7.- 10. évfolyam)

MŰVÉSZETOKTATÁSI

INTÉZMÉNYEGYSÉGBENBEN

A

KÉPZŐMŰVÉSZET

TANSZAKAIN

TANÍTOTT

KÖTELEZŐ, KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ ÉS SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK HETI KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA
ÉVFOLYAMONKÉNT:

Évfolyamok

Tantárgy

Előképző

Alapfok

Továbbképző

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vizuális alapismeretek

2-4

2-4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rajz – festés - mintázás

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhely előkészítő

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Műhelygyakorlat

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

Szabadon választható tant.

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Szabad sáv

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Összesen:

2-4

2-4

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

MÉDIA MŰVÉSZETI ÁG STRUKTURÁJA ÉS MŰHELYGYAKORLATAI
ELŐKÉPZŐ (1. – 2. évfolyam)
12 év alattiaknak kötelező
- vizuális alapismeretek
ALAPFOK (1.- 6. évfolyam)
fotó
videó
médiaelmélet (vizuális kommunikáció, kommunikáció)
TOVÁBBKÉPZŐ (7. – 10. évfolyam)
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AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉGBENBEN A MÉDIA TANSZAKON TANÍTOTT KÖTELEZŐ,
KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ ÉS SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK HETI KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA
ÉVFOLYAMONKÉNT:
Foto-video

Évfolyamok
Alapfok

Tantárgy

Előképző

Továbbképző

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vizuális alapismeretek

2-4

2-4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.
-

Rajz – festés – mintázás

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Foto-video

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen:

2-4

2-4

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Álló- és mozgóképkultúra

Évfolyamok
Előképző

Tantárgy

1.

Alapfok

2.

Továbbképző

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Fotó

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Videó

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

Médiaelmélet
Vizuális alapismeretek

2-4

2-4

2-4

2-4

Szabad sáv
Összesen

SZÍNMŰVÉSZETI ÁG STRUKTURÁJA ÉS MŰHELYGYAKORLATAI
ELŐKÉPZŐ (1. – 2. évfolyam)
- drámajáték tanterve
Nem kötelező elvégezni.
ALAPFOK (1. – 6. évfolyam)
- kötelező tantárgyak tantervei:
- drámajáték
- beszédgyakorlat
- mozgásgyakorlat
- választható tantárgyak tantervei:
- kreatív zenei gyakorlat

(3. évfolyamtól)

- vers és prózamondás

(3. évfoly amtól)

- beszédtechnika

TOVÁBBKÉPZŐ

(5. évfolyamtól)

- színházismeret

(5. évfolyamtól)

- tánc – és mozgástréning

(6. évfolyamtól)

(7. – 10. ÉVFOLYAM)

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉGBENBEN A SZÍNJÁTÉK TANSZAKON TANÍTOTT KÖTELEZŐ,
KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ ÉS SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK HETI KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA
ÉVFOLYAMONKÉNT: Színjáték
Évfolyamok
Alapfok

Tantárgy

Előképző

Továbbképző

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Drámajáték

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

Színjáték

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3

3

Beszédgyakorlatok

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

-

-

Mozgásgyakorlatok

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Főtárgy:

Kötelező tárgyak:

Kötelezően választható t.
Szabadon választható t.
Összesen:

(2)

(2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2-(4)

2-(4)

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-6

4-6

4-6

4-6
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BÁBMŰVÉSZETI ÁG STRUKTURÁJA ÉS MŰHELYGYAKORLATAI
ELŐKÉPZŐ (1. – 2. évfolyam)

Nem kötelező elvégezni

- bábjáték tanterve

ALAPFOK (1. – 6. évfolyam)

- kötelező tantárgyak tantervei:

- választható tantárgyak tantervei:

- bábmozgatás

- színházismeret (5. évfolyamtól)

- bábkészítés

- vers – és próza (3. évfolyamtól)

- beszéd – és énekgyakorlat

- beszédtechnika (5. évfolyamtól)
- pantomim (6. évfolyamtól)

TOVÁBBKÉPZŐ (7. – 10 évfolyam)
AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉGBEN A BÁBJÁTÉK TANSZAKON TANÍTOTT KÖTELEZŐ,
KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ ÉS SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK HETI KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA
ÉVFOLYAMONKÉNT:
Bábjáték

Évfolyamok
Alapfok

Tantárgy

Előképző
1.

2.

1.

2.

3.

4.

Továbbképző

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Főtárgy:
Bábjáték

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Bábmozgatás

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

Bábkészítés

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

Beszéd és ének

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kötelező tárgyak:

Kötelezően

választható

tárgyak
Szabadon
választható tárgyak
Összesen:

(2)

(2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2-(4)

2-(4)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG STRUKTURÁJA ÉS MŰHELYGYAKORLATAI
ELŐKÉPZŐ (1. – 2. évfolyam)
Nem kötelező elvégezni 8 éves kor felett.
ALAPFOK (1. – 6. évfolyam)
TOVÁBBKÉPZŐ (7. – 10 évfolyam)
-balett tanszak tanterve
- társastánc tanszak tanterve
- modern – kortárs tánc tanszak tanterve
- néptánc tanszak tanterve
AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEGYSÉGBEN A TÁNCMŰVÉSZET TANSZAKAIN TANÍTOTT
KÖTELEZŐ, KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ ÉS SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK HETI KÖTELEZŐ
ÓRASZÁMA ÉVFOLYAMONKÉNT:

Balett
Tantárgy

Évfolyamok
Alapfok

Előképző
1.

2.

Továbbképző

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2

2

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

2

2
1

1

Kötelezően választható tant.

1

1

1

1

1-2

1-2

Szabadon választható tant.

1

1

1

1

1

1

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Klasszikus balett
Balett előkészítő gimnasztika

3

3

Népi gyermekjáték

1

1

Tánctörténet

Összesen:

4

4

4

4
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Néptánc

Évfolyamok
Alapfok

Előképző

Tantárgy
Nép tánc, népi játék

Továbbképző

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2

2

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

1

1

1

1
1

1
1

1

Folklórismeret
Tánctörténet
Kötelezően válaszható tantárgy

1

Szabadon választható tant.
Összesen

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2-4

2-4

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Társas tánc

Évfolyamok
Alapfok

Előképző

Tantárgy

1.

2.

Továbbképző

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

4

3

3

3

2-3

3

2-3

2-3

3

3

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

.
Társastánc
Gyermektánc

2

2

Klasszikus balett
Történelmi társastánc
Viselkedéskultúra

1

Tánctörténet
Szabadon választható tant.
Összesen

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

46

Modern – és kortárstánc

Évfolyamok
Alapfok

Előképző
Tantárgy

1.

2.

4

4

1.

2.

4

4

Továbbképző

3.

4.

5.

6.

4

4

4

4

7.

8.

1-2

1-2

9.

10.

1-2

1-2

1-2

1-2

1

1

1

1

Moderntánc
Tantárgyak
Táncelőkészítő
gimnasztika
Esztétikus
testképzés
Jazz-technika
Grahamtechnika
Limón-technika
Kontakttechnika
Modern
jazz-technika
Improvizáció

1

1

Kompozíció
Tánctörténet
Összesen:

4

4

4

4

2

2

2

2

4

4

4

4

4-6

4-6

4-6

4-6

Kortárstánc 2

4

4

4

4
1-2

1-2

1-2

1-2

Graham – vagy

1-2

1-2

Kortárstánc
tantárgyak
Kreatív
gyermektánc
Kortárstánc 1
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Limón-technika
Kontakt technika

1-2

1-2

Improvizáció

1

1

1

Kompozíció

1

1

4-6

4-6

Tánctörténet
Összesen

2

2

2

2

4

4

4

4

1

1

1

4-6

4-6

2. AZ ISKOLA OKTATÁSI PROGRAMJÁNAK EGYÉB SZAKMAI – PEDAGÓGIAI JELLEMZŐI
Az iskolában az oktatás jellemzően 15 – 20 fős tanulócsoportokban történik,
6 – 22 éves korcsoportok részére. Indokolt esetben e létszámtól a jogszabály adta keretek között el
lehet térni (pl.: táncművészet).
Az iskola oktatási eszközeit részben a telephelyeken, a gyerekek általános iskolájában tárolja. Mivel a
magániskolában az oktatás a délutáni órákban folyik, a délelőtti tanítási szakaszban ezen eszközöket
az önkormányzati, vagy egyéb tulajdonú általános iskola is használhatja.
Az iskola dokumentumainak tárolása a bejelentett székhelyen és a tagiskolák irodáiban megoldott.
Az iskola részletes működését a nevelőtestület által elfogadott, és a fenntartó által jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
Órarend: a tanulók általános iskolai órarendjéhez és délutáni elfoglaltságához igazítva, egyeztetve
készül el.
A tanulócsoportok szakmai vezetői: Az elfogadott órarend alapján a tanórákat a jogszabály által előírt
időtartamban a tantárgynak megfelelő felsőfokú szakképesítéssel rendelkező pedagógus tartja a rá
vonatkozó jogszabályok, SZMSZ és más szakmai előírások alapján. A pedagógusok képzéséről és
továbbképzéséről a művészeti iskola gondoskodik.
A szükséges eszközök beszerzésének ütemezése: A művészeti iskola működését, saját tulajdonban
álló, illetve bérelt eszközökkel rendelkezve kezdte meg, melyek mindenben megfelelnek a Közoktatási
törvény végrehajtási rendeletének mellékletében írt kötelező eszköz és felszerelés jegyzék
követelményeinek.
A tanszakválasztás módja:
A képző – és iparművészeti ágban a tanulók az alapfok 3. évfolyamától egy művészeti területet, azaz egy
tanszakot kötelesek választani, melyet műhelygyakorlat formájában tanulnak.
A sikeres választást elősegítendő, az alapfok 1. és 2. évfolyamán úgynevezett műhely előkészítő foglalkozásokon
vehetnek részt, akár úgy is, hogy a két év alatt félévenként más – más tanszakon próbálják ki képességeiket.
Tehát mielőtt a tanuló tanszakot választ (alapfok 3. évfolyamtól) akár 4 tanszak műhely előkészítő gyakorlatán
is tapasztalatot szerezhet.

3.

AZ

ALKALMAZHATÓ

TANKÖNYVEK,

TANULMÁNYI

SEGÉDLETEK

ÉS

TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
A TANTERVEKBEN felsorolt taneszközöket a tanulók életkori sajátságait, felkészültségi szintjüket és a tananyag
tartalmát figyelembe véve választjuk ki. A felmenő rendszerű, fokozatos beiskolázást tekintetbe véve a szükséges
tárgyi feltételek évenkénti folyamatossággal, fokozatosan, az iskola éves költségvetésében meghatározott
módon kerülnek beszerzésre. Így minden évben, a valóságosan működő évfolyamok részére biztosítottak lesznek
a szükséges tárgyi feltételek.

4. AZ ISKOLÁBA, ÉS A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI
Beiratkozás az iskolába
Beiskolázás: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény céljaiból és eszmeiségéből kiindulva felvételi vizsgát
nem tart, kivéve amennyiben a jelentkezők nagy száma és az adott tantárgy szaktanárának javaslata
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ezt indokolja. Ez utóbbi esetben a Közoktatási törvény és annak végrehajtási rendeletében
szabályozottak szerint kell az eljárást lebonyolítani.
A felvételi vizsgának legkésőbb az adott tanév utolsó tanítási napjáig kell megtörténnie.
A tanuló beiratkozásának határideje: a jogszabály alapján, a művészeti iskola tájékoztatójában közöltek
szerint.
Beiratkozáskor felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy az iskola 6 évfolyamos (előképző esetén: 8,
továbbképző esetén 12), a jelentkezés önkéntes.
A magasabb évfolyamba lépés feltételei, illetve jelentkezés és felvétel magasabb évfolyamra:
A törvényi szabályozásban foglaltak mellett a tanuló akkor léphet magasabb évfolyamba, ha a tanítási év végére,
az egyes tantárgyakra előírt minimális követelményszintet legalább 60 % - ban teljesítette. (Az egyes tantárgyak
minimális követelményeit a HELYI TANTERV tartalmazza évfolyamonkénti bontásban ! )
Amennyiben a tanuló magasabb évfolyamra kéri felvételét úgy ezt jelentkezési lapján köteles feltüntetni. Ez
irányú kérelméről különbözeti vizsga alapján bizottság dönt. A bizottság döntésénél az alapfokú
művészetoktatás követelményei és tantervi programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései
alapján dönt, annak figyelembevételével. A tanuló egyszerre maximum két tanév anyagából tehet különbözeti
vizsgát.
A tanulói jogviszony megszűnése
Szülő kérésére tanév közben
Súlyos fegyelmi vétség esetén
Művészeti alapvizsgával
Művészeti záróvizsgával

5.

AZ

ISKOLAI

KÖVETELMÉNYEI,

BESZÁMOLTATÁS,

FORMÁI,

A

AZ

TANULÓ

ISMERETEK

SZÁMONKÉRÉSÉNEK

MAGATARTÁSA,

SZORGALMA

ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁI
Az iskolai beszámoltatás módjai:
Folyamatos szóbeli beszámoltatás, kiselőadás, gyűjtő – kutatómunka, kísérletek elvégzése, elemzése.
Értékelés módja:
Iskolánkban minden tantárgyat 1-5 fokozatú tantárgyi jeggyel minősítünk..
Értékelés célja:
Képet kapjunk az ismeretek elsajátításának szintjéről, hogy meghatározhassuk további teendőinket.
Az ismeretek számonkérési formái lehetnek:
Szóbeli:
Az előző tanórán feldolgozott ismeretek rendszeres ellenőrzése önálló feleletek, és kérdésekre adott válaszok
alapján.
Írásbeli:
Témák, nagyobb tananyagrészek feldolgozása után az elsajátítás szintjének mérése házi dolgozat, feladatlap,
teszt segítségével.
Gyakorlati:
Munkadarabok, mestermunkák készítése, kiállítás, vizsgaelőadás. A gyakorlati ismeretek bemutatásának terepe
a tanszaki bemutató, a művészeti alapvizsga, és a művészeti záróvizsga, valamint a képző- és iparművészeti
műalkotások.
Szorgalmi időben érdemjeggyel minősítünk. Az érdemjegy informális értékű, a tanuló részteljesítményét fejezi
ki, a témához kapcsolódó tantervi követelmények összehasonlításának eredménye.
Az osztályzat, amit a bizonyítványba írunk, összefoglaló képet ad a tanuló összteljesítményéről.
Év közben a tanuló teljesítményét érdemjegyekkel (1-5), tanév végén osztályzatokkal (jeles, jó közepes,
elégséges, elégtelen) minősítjük. A félévi osztályzat az ellenőrző könyvbe, az év végi a bizonyítványba kerül.
Az értékelés dokumentumai:
-

osztályozási napló ( érdemjegyek )
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-

ellenőrző könyv ( félévi osztályzatok )
-

bizonyítvány ( év végi osztályzatok )

A számonkéréseknek teljes körű követelményeket kell a tanulók elé állítani!
Az értékelés az eredményesség, vagy az eredménytelenség mércéje, az önismeret a személyiségfejlesztés
eszköze. Az értékeléskor figyelembe kell venni a tanuló fejlődését.
Félévkor azt kell értékelni, hogy a tanuló az időarányos követelményeket milyen szinten sajátította el.
Év végén az adott évfolyam követelményei alapján összeállított feladat megoldása és a 2. félévi tanulói
teljesítmény kerül értékelésre. Az értékelés szempontjai az egyes tanszakok tantervében szerepelnek.
A tanulók érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelése az alábbiak szerint konkretizálódik:
1= elégtelen (az időarányos követelmények 60% alatti teljesítése)
2= elégséges (az időarányos követelmények 60 – 70% közötti teljesítése)
3 = közepes (az időarányos követelmények 70 – 80% közötti teljesítése)
4 = jó (az időarányos követelmények 80 – 90% közötti teljesítése)
5 = jeles (az időarányos követelmények 90% fölötti teljesítése)
A felsorolt fokozatok fejezik ki a minimális követelmények teljesítésének napi, illetve félévi, év végi szintjét.
A minimális követelmények 90%-át meghaladó teljesítményt félévkor és évvégén

5 = kitűnő megnevezéssel jelöljük.
A magasabb évfolyamba lépés feltételei:
A tanuló akkor léphet magasabb évfolyamba, ha a tanítási év végén az egyes tantárgyakból előírt minimális
követelményeket legalább 60%-ban teljesíti. A tanuló továbbhaladásáról a tantestület dönt. Az érdemjegyek és
osztályzatok 2-5 közötti odaítélése a foglalkozást vezető tanár joga és kötelessége.
ÉRTÉKELÉS AZ EGYES MŰVÉSZETI ÁGAKON BELÜL
Képző- és iparművészet:
Érékelendő tantárgyak:

-

Vizuális alapismeretek

Rajzolás, festés, mintázás
A választott műhelygyakorlat
Értékelés:

1 – 5 közötti osztályzatokkal és érdemjegyekkel.

Színművészet:
Értékelendő tantárgyak:

(kötelező tantárgyak)

Drámajáték:
1- 5 közötti érdemjegyekkel és osztályzatokkal

(választható tantárgyak)

tanszaki bemutató értékelése: 1.-4.
évfolyamokon 1- 5 közötti érdemjegyekkel és

Kreatív zenei gyakorlatok:

osztályzatokkal

1- 5 közötti érdemjegyekkel és osztályzatokkal

vizsga értékelése: 5.-10. évfolyamokon 1-5

Vers – és prózamondás:

közötti érdemjegyekkel és osztályzatokkal

1 – 5 közötti érdemjegyekkel és osztályzatokkal

A tanszaki bemutatóról és a vizsgáról

Beszédtechnika:

jegyzőkönyv

1 – 5 közötti érdemjegyek és osztályzatok

készül.

(3. –

Beszédgyakorlat:

7. évfolyamon)

1- 5 közötti érdemjegyekkel és osztályzatokkal
(1. –

Utolsó évfolyam végén bejegyzés a
bizonyítványba:

8. évfolyamon)
Beszédállapota: jó
Mozgásgyakorlat:
-

1 – 5 közötti érdemjegyek és osztályzatok

megfelelő

(1.
– 8. évfolyam)

gyenge
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Tánc- és
Színházismeret:

mozgásszínházi tréning:

- 1 – 5 közötti érdemjegyekkel és

1 – 5 közötti érdemjegyekkel és osztályzatokkal.

osztályzatokkal.

( 5. – 10. évfolyamon)

Bábművészet:
Értékelendő tantárgyak:
- Bábjáték
- Bábmozgatás
- Bábkészítés
- Beszéd és ének
Év közbeni értékelés: 1- 5 közötti érdemjegyekkel
Félévkor, év végén: 1 – 5 közötti osztályzatokkal
Táncművészet:
Előképző: értékelés 1–5 közötti érdemjegyekkel és osztályzatokkal.
Alapfok: értékelés év közben 1 – 5 közötti érdemjegyekkel
félévkor, év végén: vizsga (1 – 5 közötti érdemjegyek)
Továbbképző:

értékelés év közben 1 – 5 közötti érdemjegyekkel
-

félévkor, év végén: vizsga ( 1 – 5 közötti érdemjegyek)

A félévi, év végi osztályzat az évközi érdemjegyekből és a vizsga érdemjegyéből tevődik össze.
A vizsgára bizottság előtt kerül sor, arról jegyzőkönyv készül.
Zeneművészet
Előképző: értékelés 1–5 közötti érdemjegyekkel és osztályzatokkal
Alapfok: értékelés év közben 1 – 5 közötti érdemjegyekkel
- félévkor, év végén: vizsga (1 – 5 közötti érdemjegyek
Továbbképző: értékelés év közben 1 – 5 közötti érdemjegyekkel
- félévkor, év végén: vizsga ( 1 – 5 közötti érdemjegyek)
A szaktanárok feladata:
Minden tantárgyból félévente minimum három érdemjeggyel rendelkezzen a tanuló
Az év végi minősítés és az osztályzatok lényegesen nem térhetnek el egymástól.
A nevelőtestület feladata:
Az osztályozó értekezleten a nevelőtestületnek jogában áll az osztályzatot módosítani.
A SZORGALOM MINŐSÍTÉSE
Alapelvek:
Segítse az iskola nevelési – oktatási céljainak elérését.
Segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre.
Az értékelés a tanuló iskolai teljesítményére vonatkozzon.
Mindig legyen személyre szabott.
Értékelés:
A szorgalom a tanulónak a munkához, az adott tevékenységhez, illetve az eredményességre való törekvéshez
fűződő viszonyát fejezi ki.
Ennek minőségét, szintjeit az iskola félévkor és évvégén 2 – 5 közötti számokkal jelölt osztályzatokban fejezi ki,
amiről a tantestület az osztályozó értekezleten dönt.
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szorgalom
5 példás
A tanulmányi munkája céltudatos, törekvő, odaadó, igényes
Munkavégzése pontos, megbízható, önálló
Kötelességtudata kifogástalan, precíz
Tanórán kívül többletmunkát végez, érdeklődő
4 jó
-

A tanulmányi munkája figyelmes, törekvő

A munkavégzése rendszeres, többnyire önálló
Kötelességtudata megfelelő, néha ösztönözni kell
A többletfeladatokat csak ösztönzésre vállalja, de elvégzi
3 változó
Tanulmányi munkája ingadozó
Munkavégzése rendszertelen, hullámzó, önállótlan
Többletmunkát ritkán végez
2 hanyag
Tanulmányi munkája hanyag, fegyelmezetlenségével gátolja az
osztály előrehaladását
Munkavégzése megbízhatatlan
Kötelességtudata szinte nincs
Többletmunkát nem végez

Az alapfok végén művészeti alapvizsgát, továbbképző végén záróvizsgát kell tenni.
Az egyes tanszakok vizsgaszempontjai a tanszakok tanterveinek végén találhatók.
A művészeti alapvizsga SPIC Iskolacentrum Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapvizsga szabályzata
alapján realizálódik.

6. ESZKÖZÖK
Az alkalmazandó tankönyvek, segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei:
A TANTERVEKBEN felsorolt taneszközöket a tanulók életkori sajátságait, felkészültségi szintjüket és a tananyag
tartalmát figyelembe véve választjuk ki. A felmenő rendszerű, fokozatos beiskolázást tekintetbe véve a szükséges
tárgyi feltételek évenkénti folyamatossággal, fokozatosan, az iskola éves költségvetésében meghatározott
módon kerülnek beszerzésre. Így minden évben, a valóságosan működő évfolyamok részére biztosítottak lesznek
a szükséges tárgyi feltételek.

7.

AZ EGYES MŰVÉSZETI ÁGAK MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS MŰVÉSZETI

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI KÖVETELMÉNYEI
Az egyes művészeti ágak cél és feladatrendszerének meghatározásánál a komplexitás elvét vette figyelembe
azzal, hogy az iskola helyi tanterve a cél - és feladatrendszer figyelembevételével előképzőre, alapfokra és
továbbképzőre oszlik. A képzési rendszer témakörökre bontott fejlesztési követelményei a művészeti nevelés
sajátosságaira

figyelemmel

a

témakörökhöz

rendelt

művészeti

alapvizsga

és

művészeti

záróvizsga

követelményeit is magába foglalja. Ennek megfelelően a vizsga követelményrendszerünk az alábbi
részletezettség szerint témaköri bontásban:

TÁNCMŰVÉSZET
Az alapfokú és továbbképző művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók
mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének,
cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására.
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Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a
tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a
tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.
A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő
és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való
jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi
sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja
ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon
képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle
szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.
A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve
az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek
megismertetésével és megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő
táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére.
Az alapfokú és a továbbképző táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei
Fejlessze
- a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját,
- testi-lelki állóképességét,
- kapcsolatteremtő képességét.
Neveljen
- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat,
- táncművészetet értő közönséget,
- táncot szerető fiatalokat.
Készítsen fel
a szakirányú továbbtanulásra.
Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a tehetséges
tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzése.
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
Az alapfokú és továbbképző művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai
érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság - alakítása mellett a látás kiművelésére és
tudatosítására, bővítve a képi műveltséget a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló,
eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai
érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok
vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára.
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő
és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való
jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori
sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti
képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és
szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek
jártasságot.
A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi kommunikáció
megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és
továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális
műveltség kialakításában.
A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai
Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére.
Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az
értékmegőrzés formáit, a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult művészi kifejező
eszközök alkalmazására.
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Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és az ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
MÉDIA
Az alapfokú és továbbképző művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó média
oktatás alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző
szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Mindezeken túl megismerkedhetnek a gyerekek
a média ágaival, jelentőségével, mindennapi életükre gyakorolt hatásával. A médiapedagógus nemcsak oktat,
hanem nevel is, hiszen nemcsak az ismeretanyagot adja át, hanem egyfajta példaképként is a diákok előtt áll.
A képzés során figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, a tanulók érdeklődési körét. Ezekre
alapozva kell kialakítani a készségeket, és gyarapítani az ismereteket.
A képzés lehetőséget nyújt a kultúra, a műveltség, a hagyományok értékek átadására, őrzésére is.
Az oktató- nevelő munka során a tanulók ízlését is formálni kell, meg kell tanítani nekik azt, hogy hogyan is
lehet belőlük „ kultúrlény ”.
Mivel a médiaoktatás keretein belül nemcsak elméleti képzésről beszélhetünk, így a tervező, eszközhasználó
tevékenységek is fontos szerephez jutnak. Ezek segítségével fejleszthető a gyerekek kézügyessége, és
technikai érzékenysége is. Kialakítható továbbá a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális
eszközökkel való megjelenítésének gyakorlata is.
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a művészetek iránt érdeklődő tanulók képességeinek
fejlesztésére, biztosítja a művészetekben való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés széles
körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését.
Oktatási célok a média és a hozzá kapcsolódó művészeti ágak tanításakor:
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A kommunikáció fogalmának megismerése, a kapcsolatteremtés fontossága az emberi életben. A hang, a betű,
a szavak, a mondatok és a szöveg jelentősége, helye, használata. A képek, mint a kommunikáció eszközei az
emberi életben
Ismerje meg a tanuló az írás kialakulásának, a könyv, a könyvnyomtatásnak a történetét, a betűtípusokat,
gesztus, mimika, proxemika eszközeit, a barlangrajzoktól a filmig vezető útat, a kép, a fénykép születését, a
fotó komponálását, előhívásának fázisait, technikai feltételeit, a film, a mozgókép kialakulását, filmformanyelvi
elemeket, filmtörténetet. A filmtörténetileg fontosabb alkotásokat,, filmtörténeti szempontból fontos rendezőket
és színészeket. Napjaink filmgyártását és a multiplexmozi- kultúráját. Az újságok

(napilapok, hetilapok,

magazinok, szaklapok, stb.…), a rádió ( közszolgálati és kereskedelmi) a televízió működését. Ismerje a
sajtóműfajokat, az irodalom és a sajtó összehasonlítását, rádiós műfajokat, a televíziós műfajokat a médiumok
fajtáit, azok működését, hatásmechanizmusát.
Nevelési célok a média- oktatás során:

Képzési célok a média- oktatás során:

az anyanyelv szeretete, használata,

új ismeretek kialakítása

szókincsfejlesztés

gondolkodási képesség fejlesztése

önálló véleményalkotásra nevelés

szóbeli kifejezőkészség fejlesztése

becsületességre nevelés

írásbeli kifejezőkészség fejlesztése

erkölcsösségre nevelés

beszéd fejlesztése

őszinteségre nevelés

helyesírási készség fejlesztése

a helyes értékrend kialakítása

rendszerezés
alkalmazás

A médiaoktatás követelményei:
A tanuló ismerje a kommunikáció fogalmát, fajtáját, résztvevőit, irányát, jelentőségét
Ismerje a verbális és nonverbális kommunikáció közötti különbséget, mindkettő jelentőségét, egymásra
gyakorolt hatását
Ismerje és használja a verbális kommunikáció átlagostól magasabb, művésziesebb fokú eszközeit
Az átlagosnál szebben, választékosabban beszéljen a köznapi életben is
Legyen tisztában az írás, az írásbeliség kialakulásával
Ismerje a laptípusokat, azok ismérveit és tudjon különbséget tenni
Ismerje a betűtípusokat,
Tudja, hogy hogyan kell viselkedni egy újságírónak
Ismerje a sajtótájékoztatók menetét és funkcióját
Tudjon helyesen és pontosan kérdezni
Ismerje a sajtóban használt műfajokat- az írott és elektronikus médiában használtakét egyaránt
Tudjon különbséget tenni a közszolgálati és kereskedelmi televíziózás, illetve rádiózás között
Ismerje a média emberekre gyakorolt hatását, legyen tisztában manipulatív erejével
Ismerje a szerkesztőségek felépítését, legyen tisztában a különböző beosztások funkciójával, szerepével és
jelentőségével
Legyen tisztában az írott sajtó alapjaival ( laptípusok, műfajok, szerkesztőségek felépítése, előkészületek,
utómunkák)
Legyen tisztában a rádiózás, mind a kereskedelmi, mind pedig a közszolgálati rádiózás alapjaival
(szerkesztőségek felépítése, műsorok, követelmények, előkészületek, élőadás, „konzervadás”, utómunkák)
Legyen tisztában a televíziózás, mind a kereskedelmi, mind pedig a közszolgálati televíziózás alapjaival
(szerkesztőségek felépítése, műsorok, követelmények, stáb, forgatókönyvek, előkészületek, élőadás,
„konzervadás”, vágás, utómunkák)
Ismerje és lehetőség szerint adott szövegkörnyezetben használja az írott sajtó, a rádiózás és a televíziózás
szakkifejezéseit.
Ismerje és használja a médiában használt eszközöket (fényképezőgép, kamera, telefon, telefax, internet,
számítógép, vágóasztal, súgógép, mikrofon, mikroport, térmikrofon, stb.…)
Ismerje az utat az állóképtől a mozgókép kialakulásáig
Ismerje a filmtörténet nagyjait, jelentősebb alkotásaikat
Ismerje a retorika alapszabályait
Legyen tisztában a helyes, etikus újságírói magatartással
Ismerje forgatókönyv- írás szabályait, tudjon forgatókönyvet készíteni (például egy tematikus műsor
forgatókönyvét meg tudja írni)

285

Tudjon interjút készíteni
Tudjon riportot készíteni
Tudjon glosszát írni
Tudjon tudósítást készíteni
Tudjon híreket írni és készíteni
Tudjon portrét készíteni
Tudjon műsort vezetni
Közönség előtt is képes legyen egy beszédet elmondani, megtartani
A tanuló ismerje és alkalmazza a következő labortechnikai eszközöket: nagyítógép, fekete-fehér nagyítás
kidolgozó eszközei és vegyszerei
Kész negatív értékelése
Egyszerű fekete-fehér nagyítás készítése
Fényképszárítás, fényesítés
A színes negatív- pozitív eljárás hozzáférhető technológiáját (tanulmányozza a színes mini labort működés
közben)
Az optikai leképezés alapfogalmait
A kompozíció alapelemeit (pont, vonal, folt, tér, forma, szín)
Ismerje a műsor szerkesztése alapvető szabályának számító scriptelést, a scriptelés elkészítésének módját
Legyen tisztában a televíziós és a filmes látásmód különbségeivel
Legyen képes tudatosan és biztonságosan használni a fényképfelvételek készítéséhez szükséges alábbi
eszközöket: kamera, fekete-fehér és színes negatív filmek, állvány, világítási eszközök, (lámpák, villanó)
A tanuló az alapfok végére ismerje a kamerája működését és az optikai képalkotás fogásait
Ismerje és alkalmazza a képkivágások (plánok) képalakító hatását (premier plán, szekond plán, bőszekond
plán, amerikai plán, kistotál plán, nagytotál plán, közeli)
Legyen jártas a kameramozgásokban
Legyen jártas a kameraállásokban, és az objektívek adta perspektívákkal
Legyen jártas a jelenetek képsorokra bontásában
A kész képsorok szükséges méretekben való lerövidítésében és megszerkesztésükben
Legyen képes helyesen használni az állványt a rezdülésmentes felvételek készítése érdekében
Legyen képes önállóan nézőpontot kiválasztani, és a képteret megfelelő kompozíció megteremtésére
berendezni
Egyszerűbb forgatási tervet készíteni, és annak alapján filmet forgatni
Kamerával önállóan feliratot készíteni
Legyen tisztában a valós tér- filmtér, valós idő- filmidő relatív viszonyával
A 10. évfolyam végére az oktató pedagógusnak a következő nevelési célokat kell megvalósítani és elérni:
- az anyanyelv szeretete, használata, szókincsfejlesztés
- önálló véleményalkotásra nevelés
- erkölcsösségre nevelés
- őszinteségre nevelés
- a helyes értékrend kialakítása.
S
ZÍNMŰVÉSZET-BÁBMŰVÉSZET
Az alapfokú és a továbbképző művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés lehetőséget
biztosít a színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik
gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság
megszerzésére és gyakorlására, figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes
színházi-dramatikus tapasztalatait.
A képzés lehetővé teszi a színművészet területén a minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való
részvételt; a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését; differenciált feladatokon keresztül a
dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, azok széles körű alkalmazását;
az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését; a színjáték kulturális tradícióinak megismerését;
a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését;
azt, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a színjátékban is alkalmazni
tudják;
minél több élő és felvett színházi előadás - köztük társaik által készített produkciók - megtekintését;
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a színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak mint művészi kommunikációs formának
megtapasztalását,
azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött
előadást bemutathassák; a közös alkotómunka örömteli együttlétét;
az önkifejezést;
az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére, és azokat a
színházi tanulmányaik során hasznosítani is tudják.
A képzés lehetővé teszi a bábművészet területén a minél változatosabb bábos tevékenységformákban való
részvételt;
a bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését;
a bábszínpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését (pl. tér, idő, kép, ritmus, tempó stb.);
az alapvető bábszínpadi technikák megismerését;
a bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábjáték mint művészi kommunikációs forma
megtapasztalását,
a tanulók bábjátékkal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését;
a tanulók képesség és adottság szerinti differenciált foglalkoztatását;
az önkifejezést;
az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére, és azokat
bábos tanulmányaik során hasznosítani is tudják;
a tanulók másutt szerzett ismereteinek (pl. tánc- és mozgásművészet, dráma, történelem, irodalom, vizuális
kultúra stb.) alkalmazását, esetenként integrálását;
azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött
előadást bemutathassák;
minél több élő és felvett bábelőadás - köztük társaik által készített produkciók - megtekintését.
Általános fejlesztési követelmények, feladatok a színművészet területén:
Készítse fel a tanulókat
- drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasására,
- különböző színészi technikák tudatos alkalmazására,
- színházi improvizációra,
- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel,
- egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra,
- különféle szerepek megformálására,
- a rendezői instrukciók mentén végzett munkára,
- a más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a
szerepalkotás során,
- színházi előadások elemzésére, értékelésére.
Ismertesse meg a tanulókkal:
- a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket,
- a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását,
- a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat,
- a színházi műfajokat,
- a szöveg- és előadáselemzés szempontjait,
- a színészi játék alapvető iskoláit,
- a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit,
- a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét,
- napjaink színházi struktúráját.
A bábművészet területén készítse fel a tanulókat
- a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre,
- a partnerekkel való alkotó együttműködésre,
- színpadi szituációnak megfelelő improvizációra,
- a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerésére és alkalmazására,
- átlátni egy-egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazás lehetőségeinek határait,
- felismerni, hogy egy-egy téma milyen bábtechnikai és színpadtechnikai keretek között bontható ki leginkább,
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- önálló feladatmegoldás esetén megindokolni témaválasztását és a technikai megoldás melletti döntését, s azt
(tanári segítséggel) a megvalósításig végigvezetni,
- tanári/rendezői instrukciók mentén végzett munkára,
- jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszására és reprodukálására,
- különféle szerepek megformálására,
- az előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára, munkája során a színpad iránti alázatra,
- egyes színházi stílusoknak megfelelő játékmódra.
Ismertesse meg a tanulókkal:
- a bábszínházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket,
- az animáció útján történő kifejezés sajátosságait,
- a főbb báb- és színpadtechnikák elméletét, gyakorlatát,
- a bábszínpadi konvenciókat,
- a bábjáték kultúrtörténeti szerepét, tradícióit,
- a darab-, szerep- és előadás elemzés szempontjait,
- a bábjátékos tevékenység összetevőit, azok egymásra épülését, alkalmazását,
- a rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbséget, alkalmazási lehetőségeiket, a
különböző játékstílusokat,
- a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeit.

8. A ZÁRÓ VIZSGÁZTATÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI
Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási képzés utolsó évfolyamát sikeresen
elvégezte és a záró vizsgára jelentkezett.
A ZÁRÓ VIZSGA RÉSZEI
Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga két részből áll.
A jelöltnek önálló vizsgamunkát kell készítenie az utolsó évfolyam szorgalmi ideje alatt: - egy darab tervezői
folyamatában az olvasattól a teljes tervdokumentációig, amelyet a szóbeli vizsga előtt 15 nappal kell
benyújtani.
A választható vizsgamunka feladatokat a vizsgát szervező intézmény határozza meg az alábbiak szerint.
A vizsgamunka (tanári konzultációval) önállóan megtervezett és kivitelezett komplex gyakorlati feladat, amely
tervvázlatokból, változatokból, a kivitelre kiválasztott megoldások írásbeli indoklásából, műszaki rajzából,
kartonjából, kivitelezésre kiválasztott munkadarab látványtervéből és modelljéből áll.
A feladat meghatározása a tanulmányok során nyújtott ismeretekre épül.
Komplex rajz-festés, rajz-mintázás vizsgafeladat, amelyet a vizsgát szervező intézmény határoz meg oly
módon, hogy abból mérhető és elbírálható legyen a jelölt felkészültsége és gyakorlati tudása.
A vizsga időtartama: 180 perc. A jelölt akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha a gyakorlati vizsgamunkája
megfelelt.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga tantárgyait (témaköreit) a vizsgáztatási követelmény határozza meg. A szóbeli vizsga
feladatsorát a képzés szakmai követelményei alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben a feladatsor nem felel meg a követelményeknek, azt átdolgoztathatja.
A vizsgáztatási követelményei azonosak a tantervi követelményekben meghatározottakkal.
A szóbeli vizsga tantárgyai:
Szakelmélet:
A szóbeli vizsgán a jelölt a vizsga remek készítését és a téma indoklását, kivitelezését védi, melyet a
vizsgabizottság külön-külön minősít.
A felkészülési idő: tételenként 15-20 perc.
A ZÁRÓ VIZSGA ÉRTÉKELÉSE
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A gyakorlati osztályzatot a rajz-festés, rajz-mintázás vizsgarész érdemjegye és a vizsgamunkára kapott
érdemjegy átlaga adja.
Az elméleti osztályzatot a szóbeli vizsgatantárgyak érdemjegyeinek átlaga adja.
Nem kaphat bizonyítványt az a jelölt, aki valamelyik vizsgarészből, vagy valamelyik tantárgyból elégtelen
osztályzatot kapott. A jelöltnek csak az eredménytelen vizsgarészből, illetőleg tantárgyból kell javítóvizsgát
tennie.
A ZÁRÓ VIZSGA EGYES RÉSZEI ALÓLI FELMENTÉS FELTÉTELEI
A vizsga a teljes szakmai ismeretanyagot felöleli.
Ha a jelölt már rendelkezik művészeti szakközépiskolában megszerzett érettségi képesítő, vagy a fenti
vizsgakövetelménynek megfelelő szakképesítő bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható rajz-festés,
A szakelmélet és a szakgyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható.
A ZÁRÓ VIZSGA SZERVEZÉSE
A záróvizsga a képző- és iparművészeti, táncművészeti szakközépiskola művészetiskolai egységében
szervezhető.
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INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 10 % - AL KIEGÉSZÍTVE
AZ ISKOLA HELYI SAJÁTOSSÁGA SZERINT
A kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet Az Nkt. 5. § (1)
7. § (1) bekezdés b)–e) pontjai szerinti iskolatípusokra és pedagógiai szakaszokra készített kerettanterveket
alkalmazzuk Nkt. 6. mellékletében meghatározott osztályokra szóló heti időkeretig,
Az iskola a kerettanterveket tanév szerinti tagolásban építette be a helyi tantervébe, és 10 %-ban kiegészítettük
azt, az iskola helyi sajátosságai szerint elkészítettük helyi tantervünket, mely hatályos 2013. szeptember 1-től
felmenő rendszerű bevezetéssel.
Az 51/2012. (XII.21) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló
szabályozásnak megfelelten az intézmény a kerettanterv 10 %-os időkeretének felhasználását helyi tantervben
szabályozza az általános iskola 1-4. évfolyamaira vonatkozóan magyar nyelv és irodalom, angol nyelv,
matematika, környezetismeret, ének-zene, technika és életvitel, rajz és vizuális kultúra, sakk logika, református
hittan és testnevelés vonatkozásában, továbbá 5-8. évfolyam vonatkozásában magyar nyelv és irodalom,
történelem, angol nyelv, célnyelvi civilizáció, matematika, földrajz, biológia kémia, fizika, informatika, énekzene, technika és életvitel, rajz vizuális kultúra, média alapozó, dráma- és tánc, református hittan és testnevelés
vonatkozásában.
Elkészítettük a gimnáziumi és szakközépiskolai – jelenleg szakgimnáziumi – évfolyamonkénti kerettantervhez
helyi intézményi kerettanterv 10%-os időkeretének felhasználását. A 2013. szeptember 1-től hatályban lévő helyi
tantervünk 2016. szeptember 1-től hatályba lépő szakgimnáziumi kerettantervi változásait a komplex
természettudományi tantárgy vonatkozásában a biológia, kémia, földrajz és fizika tantárgyakra kidolgozva
érvényben tartja azzal, hogy azok beépítését a pedagógiai folyamatok tervezésébe szaktanári hatáskörbe helyezi
a komplex természettudományi tantárgy követelményeihez illeszthetőség eldöntésében, megvalósításában.
A gimnáziumi és szakgimnáziumi helyi tantervünk a két iskolatípusra párhuzamosan elkészült minden
évfolyamra az alábbi tantárgyakra vonatkozólag: Magyar nyelv és irodalom, történelem, etika, angol nyelv, német
nyelv, matematika, földrajz, biológia, kémia, fizika, informatika, ének-zene, technika és életvitel, mozgókép
kultúra és médiaismeret, dráma és tánc, testnevelés.
Az intézmény helyi tantervének programja 1600 tematikus egységre kidolgozva a 296. oldaltól a pedagógiai
programunk része az alábbi tartalomjegyzék szerinti fellelhetőségben.
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Magyar nyelv és irodalom 1. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

Órakeret/óraszám:
25/5

Iskolaérettség.
nevelési

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi
kapcsolattartás biztonságának elősegítése. Anyanyelvi kommunikáció, szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a hangkapcsolatok helyes kiejtése.
Mondatok, szövegek olvasásakor, memoriterek elmondásakor a hanglejtés, a
hangsúly helyes alkalmazása.
Az aktív szókincs bővítése, pontosítása szövegkörnyezetben történő értelmezéssel.
Mondatok összekapcsolása. Összefüggő mondatok alkotása adott vagy választott
témáról.
Nem verbális jelzések tartalmának felismerése, használata beszéd közben.
Önismereti gyakorlatok, szerepjátékok.
A tanuló érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és
társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszol; bekapcsolódik a közös
tevékenységekbe, alkalmazkodik, azok szabályaihoz felismeri, értékeli és segíti
társai ilyen irányú tevékenységét

Ének-zene; testnevelés és sport: helyes légzéstechnika.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Vizuális kultúra: képek, képzetek, képi kompozíciók; egyszerű (pl. kitalált vagy átélt)
cselekmény megjelenítése képekkel (pl. rajzzal, képsorozattal, fotóval) megfelelő
hanghatásokkal (pl. zörejjel, énekhanggal) kiegészítve.
Dráma és tánc: szituációs játékok.
Hittan: én és környezetem,
bemutatkozás, önismeret.

Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés,
köszönetnyilvánítás.
A tanuló érthetően beszéljék meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszol;
bekapcsolódik a közös tevékenységekbe, alkalmazkodik, azok szabályaihoz felismeri, értékeli és segíti társai ilyen irányú tevékenységét
szituációs játékokban a felnőttek és a kortársak udvarias megszólítása és a szituációnak megfelelő nyelvhasználat alkalmazása.
-nem verbális jelzések tartalmának felismerése, használata beszéd közben.
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Magyar nyelv és irodalom 1. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Olvasás, az írott szöveg megértése, az olvasástanulás előkészítése

Órakeret/óraszám:
25/6

Iskolaérettség.
nevelési

Az olvasástanulás előkészítése, anyanyelvi kommunikáció, önismeret és társas kultúra fejlesztése

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Az olvasáshoz szükséges képességek és részképességek fejlesztése (fonémahallás,
megkülönböztető képesség, figyelem, tempó, ritmus, szókincs, nyelvhasználati
szabályok, kommunikációs képességek, irányok felismerése, relációs szókincs,
nyelvi tudatosság).
A tanuló nyitott, motivált, érdeklődő az olvasás tanulásában;
rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és szókinccsel az olvasást, írásbeliséget
illetően; részképességei elérik a szükséges szintet

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: ábra, illusztráció, reprodukció.
Ének-zene: ritmus, tempó, dallam.
Matematika: irányok

Betű, hang, beszédhang
Motiváció kialakítása, szorongásmentes olvasási környezet megteremtése. Az olvasáshoz szükséges képességek és részképességek fejlesztése,
kialakulása. A hangok, betűk differenciálása.
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Magyar nyelv és irodalom 1. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Olvasás, az írott szöveg megértése, - az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség
kialakítása

Előzetes tudás:

Iskolaérettség.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám:
25/5

Az olvasás jelrendszerének elsajátíttatása, a dekódolási képesség kialakítása, anyanyelvi kommunikáció, önismeret és társas kultúra
fejlesztése

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Betűfelismerés, betű-hang, fonéma-graféma azonosítási szabályok, automatizált
képesség, kialakítása.
Biztonságos betű-összevonási képesség fejlesztése.
Olvasástechnikai hibák felismerése, javítása.

Vizuális kultúra: betűtípus, betűforma.

A tanuló tevékenysége motivált, érdeklődő; ismeri a magyar ábécé nyomtatott kis és
nagybetűit; ismeri a betű-hang, fonéma-graféma megfeleltetési szabályait; biztos
betű felismerési, összevonási képességgel rendelkezik; biztonsággal, pontosan olvas
szavakat, szószerkezeteket, mondatokat.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Betű, hang, beszédhang,
Nyitott, érdeklődő az olvasás. iránt, az írott és nyomtatott jeleket biztonsággal felismeri és alkalmazza. Anyanyelvi kommunikációja
életkorának megfelelő.
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Magyar nyelv és irodalom 1. osztály 4.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése

Órakeret/óraszám:
25/5

Iskolaérettség.
nevelési

Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a ritmus és a zene
révén. Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése. Irodalmi ismeretek elsajátíttatása tapasztalati úton. Erkölcsi nevelés, nemzeti
öntudat, hazafias nevelés és anyanyelvi kommunikáció, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Magyar nép- és műköltészeti alkotások megismertetése, a népköltészetben
megtestesülő értékek, hagyományok közvetítése. A mese és a valóságleírás
különbségének tudatosítása. Tapasztalatszerzés a verses és a prózai szövegek
formájának különbségeiről. A szereplők cselekedeteinek megítélése, tulajdonságaik
megfigyelése. Egyszerű oksági összefüggések felismerése.

Dráma és tánc: dramatikus és improvizációs játékok.
Ének-zene: ritmus, ismétlődések.
Vizuális kultúra: Jelmez, kellék, díszlet, színpadi tér és lépték.
Hittan: én és szűkebb közösségeim.

A tanuló hallgat, olvas verset, mesét, életkori sajátosságának megfelelő irodalmi
műveket; képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji
jellemzőinek alapján (pl. mese, költemény, mondóka); néhány verset,
mondókát elmond fejből; dramatikus játékokban együttműködik a
társakkal.
Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés; főszerelő, mellékszereplő; vers,
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Nyitott, érdeklődő az olvasás. iránt, az írott és nyomtatott jeleket biztonsággal felismeri és alkalmazza. Anyanyelvi kommunikációja
életkorának megfelelő. Felismeri a műfaji jellemző tulajdonságokat.
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Magyar nyelv és irodalom 1. osztály 5.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel

Órakeret 25/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Iskolaérettség, társas kompetenciák
nevelési

Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Együttműködő képesség a társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
Környezetismeret: összevont projektóra – 1 óra
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása, analizálása, a
folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések megfigyelések összegzése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.

A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
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Magyar nyelv és irodalom 1. osztály 6.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel

Órakeret 25/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Iskolaérettség, társas kompetenciák
nevelési

Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Együttműködő képesség a társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
Környezetismeret: összevont projektóra – 1 óra
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása, analizálása, a
folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések megfigyelések összegzése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.

A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
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Magyar nyelv és irodalom 2. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Olvasás, az írott szöveg megértése - a szövegértő olvasás előkészítése

Órakeret/óraszám:
25/ 7

Biztos betű felismerési, összevonási képességgel rendelkezik; ismeri olvasással kapcsolatos erősségeit, hibáit; biztonsággal, pontosan olvas
szavakat, szószerkezeteket, mondatokat életkori sajátosságának megfelelő egyszerű, rövid szövegeket
nevelési

A szövegértő olvasás előkészítése. Anyanyelvi kommunikáció, kezdeményezőképesség, családi életre nevelés fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Magabiztos néma és hangos olvasás a mondat egyszerűbb, életkori sajátosságoknak
megfelelő szintjén. Olvasási stratégiák előkészítése: érzékszervi képek alkotása,
grafikus szervezők, összefoglalás, előzetes áttekintés. Az explicit információk,
állítások megértése, értelmezése, értékelése, egyszerű következtetések levonása.
Narratív történetek értő hallgatása, felidézése. A szövegértés szövegtípusnak
megfelelő funkciójáról, folyamatáról alkotott ismeret, meggyőződés kialakítása,
fejlesztése.

Matematika; környezetismeret: szóbeli és írásbeli szövegértés.
Vizuális kultúra: Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak
összehasonlítása, feldolgozása. Az olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz
kapcsolódó élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázskészítéssel).
Médiaélmények (pl. tetszés, kíváncsiság, rossz élmény) felidézése, kifejezése és megjelenítése
szóban, vizuálisan (pl. rajzolás, bábkészítés) vagy szerepjátékkal.

A tanuló használja az előzetes áttekintés, egyszerű összefoglalás, az érzékszervi
képek alkotásának stratégiáit a megértés érdekében;
képes a tankönyvi egyszerűbb grafikus szervezőket felhasználni a megértés
ellenőrzése érdekében; tapasztalattal rendelkezik a folyamatos, nem folyamatos,
kevert, egyéni, csoportos és iskolai célú szövegekkel kapcsolatban; a szöveg
megértését
bizonyítja
a
következő
tevékenységekkel:
következtetés,
lényegkiemelés, vázlatkészítés, tartalommondás, események összefoglalása,
egyszerű értékelése az életkornak megfelelő szinten.
szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, bekezdés, összefoglalás, előzetes áttekintés.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló, önállóan is képes életkorának megfelelő szöveget értelmezni, adott szempontok alapján feldolgozni, és megfelelő stratégiát
választani a feldolgozáshoz.

Magyar nyelv és irodalom 2. osztály 2.
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Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása

Órakeret/óraszám:
25/7

Biztos betű felismerési, összevonási képességgel rendelkezik; ismeri olvasással kapcsolatos erősségeit, hibáit; biztonsággal, pontosan olvas
szavakat, szószerkezeteket, mondatokat életkori sajátosságának megfelelő egyszerű, rövid szövegeket
nevelési

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi
kapcsolattartás biztonságának elősegítése. Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, vélemények pontosabb
kifejeztetése. Anyanyelvi kommunikáció, kezdeményezőképesség, családi életre nevelés fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A helyes beszédlégzés. A hangok tiszta artikulációja, az időtartam és a
hangkapcsolatok helyes kiejtése. Mondatok, szövegek olvasásakor, memoriterek
elmondásakor a hanglejtés, a hangsúly helyes alkalmazása.
Az aktív szókincs bővítése, pontosítása szövegkörnyezetben történő értelmezéssel
és képek, képzetek, képi kompozíciók fogalmi megfeleltetésével. Páros és csoportos
beszélgetés. Megfelelő nyelvhasználat alkalmazása. Nem verbális jelzések
tartalmának felismerése, használata beszéd közben. Önismereti gyakorlatok,
szerepjátékok.

Ének-zene; testnevelés és sport: helyes légzéstechnika.
Vizuális kultúra: képek, képzetek, képi kompozíciók; egyszerű (pl. kitalált vagy átélt)
cselekmény megjelenítése képekkel (pl. rajzzal, képsorozattal, fotóval) megfelelő
hanghatásokkal (pl. zörejjel, énekhanggal) kiegészítve.
Dráma és tánc: szituációs játékok.
Hittan: én és környezetem, bemutatkozás, önismeret.

A tanuló érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és
társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszol;
használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és
köszöntésének illendő nyelvi formáit; bekapcsolódik a közös tevékenységekbe.
Alkalmazkodik azok szabályaihoz; eligazodik szűkebb környezete társas
kapcsolatrendszerében; közösségi feladatot vállal;
felismeri, értékeli és segíti társai ilyen irányú tevékenységét.
Tempó, ritmus, szünet, hangerő, hangsúly, arcjáték, tekintet, testtartás, bemutatkozás, bemutatás, köszönés, megszólítás, kérés,
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
köszönetnyilvánítás
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Magyar nyelv és irodalom 2. osztály 3.
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám:
25/7

Biztos betű felismerési, összevonási képességgel rendelkezik; ismeri olvasással kapcsolatos erősségeit, hibáit; biztonsággal, pontosan olvas
szavakat, szószerkezeteket, mondatokat életkori sajátosságának megfelelő egyszerű, rövid szövegeket
.
Az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása. A műélvezet fejlesztése a beleélés, a képzelet, az asszociációk, a játék, a ritmus és a zene
révén. Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek megismerése. Irodalmi ismeretek elsajátíttatása tapasztalati úton. Erkölcsi nevelés, nemzeti
öntudat, hazafias nevelés, családi életre nevelés. Anyanyelvi kommunikáció, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Magyar nép- és műköltészeti alkotások megismertetése, a népköltészetben
megtestesülő értékek, hagyományok közvetítése. A mese és a valóságleírás
különbségének tudatosítása. Tapasztalatszerzés a verses és a prózai szövegek
formájának különbségeiről. A szereplők cselekedeteinek megítélése, tulajdonságaik
megfigyelése. Egyszerű oksági összefüggések felismerése.
A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének megalapozása. Elemi
irodalmi ismeretek elsajátíttatása tapasztalati úton (pl. vers, mondóka, mese,
szereplő).

Kapcsolódási pontok:
Dráma és tánc: dramatikus és improvizációs játékok.
Ének-zene: ritmus, ismétlődések.
Vizuális kultúra: Jelmez, kellék, díszlet, színpadi tér és lépték.
Hittan: én és szűkebb közösségeim.

A tanuló hallgat, olvas verset, mesét, életkori sajátosságának megfelelő irodalmi
műveket; képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji
jellemzőinek alapján (pl. mese, költemény, mondóka); néhány verset,
mondókát elmond fejből; dramatikus játékokban együttműködik a
társakkal.
Népköltészet, műköltészet; mese, mesekezdés, mesebefejezés; főszerelő, mellékszereplő; vers, verses mese, versszak, verssor, ritmus,
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
ismétlődés, rím.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Nyitott, érdeklődő az olvasás. iránt, az írott és nyomtatott jeleket biztonsággal felismeri és alkalmazza. Anyanyelvi kommunikációja
életkorának megfelelő.
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Magyar nyelv és irodalom 2. osztály 3.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel

Órakeret 25/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Iskolaérettség, társas kompetenciák
nevelési

Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Együttműködő képesség a társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
Környezetismeret: összevont projektóra – 1 óra
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása, analizálása, a
folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések megfigyelések összegzése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
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Magyar nyelv és irodalom 2. osztály 4.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel

Órakeret 25/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Iskolaérettség, társas kompetenciák
nevelési

Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Együttműködő képesség a társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
Környezetismeret: összevont projektóra – 1 óra
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása, analizálása, a
folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések megfigyelések összegzése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.

A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
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Magyar nyelv és irodalom 3. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése
Órakeret/óraszám:
22/6

Előzetes tudás:

Egyszerű szóbeli közlések megértése. Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása. A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása.

A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének egymással összefüggő fejlesztése.
A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a pontosságra, a folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív szókincs
intenzív gyarapítására.
A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése. Anyanyelvi kommunikáció, kezdeményezőképesség kompetencia, az önismeret és társas kultúra
fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A helyes beszédlégzés, a helyes kiejtés, a mondat- és szövegfonetikai eszközök
alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben (pl. párbeszéd, felolvasás,
kiscsoportos beszélgetés, vita, beszámoló).
Felolvasáskor, szövegmondáskor nonverbális eszközök használata a kifejezés
segítésében. Vélemény kulturált megfogalmazása.
Figyelem a beszélgetőtársra. Az üzenet lényegének és érzelmi hátterének
megfigyelése, értékelése.
Több mondatos összefoglaló szöveg alkotása olvasmányok tartalmáról, gyűjtött
tapasztalatokról, megfigyelésekről.

Minden tantárgy: összefüggő beszéd, érvelés.
Környezetismeret: önfenntartás, légzés.
Vizuális kultúra: Műalkotások megfigyelése, jellemzése, értelmezése, értékelése.

A tanuló értelmesen és érthetően fejezi ki gondolatait; használja a mindennapi
érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat; beszédstílusát beszélgető
partneréhez
igazítja;
bekapcsolódik
csoportos
beszélgetésbe,
vitába,
történetalkotásba, improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való
beszélgetésekbe, értékelésbe;
a közös tevékenységeket együttműködő magatartással segíti.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünet; tekintet, arcjáték, testtartás, távolságtartás
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban. Használja a mindennapi
érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát igazítja a beszélgető partneréhez.
Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson fel ismert szöveget.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak
megfelelően fejlett. Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. Az anyanyelvi részképességeinek fejlettsége
legyen összhangban, harmonikusan fejlődjön.
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Magyar nyelv és irodalom 3. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Olvasás, az írott szöveg megértése

Előzetes tudás:

Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám:
22/6

Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző
szövegtípusok megismertetése, az értő olvasás kialakítása. Anyanyelvi kommunikáció, erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Olvasástechnikák önálló felismerése, folyamatos javítása, biztos olvasási készség
kialakítása.
Életkori sajátosságoknak megfelelő szépirodalmi, dokumentum típusú, folyamatos,
nem folyamatos, kevert, egyéni, közös és tankönyvi célú szövegek megismerése, ezek
megértése.
Az olvasmányhoz kapcsolódó előzetes ismeretek, személyes élmények,
tapasztalatok felidézése és megosztása.
A következő olvasási stratégiák, olvasást megértő folyamatot segítő technikák
ismerete, alkalmazása a hatékonyabb megértés érdekében:
a szöveg átfutása, az előzetes tudás aktiválása, jóslás, anticipáció.

Matematika: szöveges feladatok.
Környezetismeret: önálló tanulás, szövegfeldolgozás kialakítása.
Erkölcstan: én magam; az én világom.
Vizuális kultúra: Személyes élmények és irodalmi szöveg alapján képek készítése. Az elemi
mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése, médiaszöveg olvasása.
Kérdések megfogalmazása a látott információra, ismeretre, élményre vonatkozóan.
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak összehasonlítása,
feldolgozása.

A tanuló az olvasás terén legyen motivált, érdeklődő; folyékony, automatizált
olvasástechnikával rendelkezik a hangos és a néma olvasás területén is;
felismeri és javítja a hibáit; felismeri és megérti azokat a különböző típusú, műfajú
szövegeket, amelyekről tanult; szintetizálja, értelmezi és értékeli az életkori
szintjének megfelelő szöveg információit és gondolatait.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Szöveg, műfaj, szövegértés
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.
Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való
beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő magatartással segítse.
Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg.
Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség
szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az
ismert kézikönyveket. Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori
sajátosságoknak megfelelően fejlett.
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Magyar nyelv és irodalom 3. osztály 3.
Fogalmazási alapismeretek

Órakeret/óraszám:
22/6

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban.
Képolvasás, mesemondás. A szöveg és a mondat jellemzőinek azonosítása

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének
továbbfejlesztésével. Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának
támogatása. Anyanyelvi kommunikáció, erkölcsi nevelés, önismeret fejlesztése.
Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A különböző szövegformák tartalmi és szövegszerkesztési jellemzőinek ismerete.
Kellő tapasztalat a cím szerepéről, jellemzőiről; a szövegek felépítéséről; az
időrendről; az esemény, az előzmény és a következmény kapcsolatáról; a szöveg
kohéziójáról; a tématartásról; a nyelvi megformáltságról; a különböző szövegforma
jellemzőiről, a bekezdések szerepéről.
A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges
gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend érzékeltetése, a szöveg tagolása
bekezdésekre. A tanuló a tanult fogalmazási ismereteket felhasználja
fogalmazáskészítéskor

Környezetismeret; matematika: érthető, világos szóbeli szövegalkotás.
Vizuális kultúra: Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg
írás. Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Témaválasztás, anyaggyűjtés, címadás; bekezdés; bevezetés, tárgyalás, befejezés; elbeszélés, hír, leírás, levél, meghívó; értesítés; hirdetés;
SMS; e-mail.
A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.
Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való
beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő magatartással segítse.
Adott vagy választott témáról 8–10 mondatos fogalmazást készítsen a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával.
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Magyar nyelv és irodalom 3. osztály 4.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Miskolc – helytörténeti hagyományainak megismertetése.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.

A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Órakeret 22/2

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyományainak megismertetése. A Magyar népköltészeti és műköltészeti
alkotások megismertetése Miskolc, és természeti környezetének területi jellegzetességei által.
Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának
megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének
fejlesztésével.
Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Együttműködő képesség a társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Kapcsolódási pontok
Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
Környezetismeret: összevont projektóra – 1 óra
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása, analizálása, a
folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések megfigyelések összegzése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.

A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
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Magyar nyelv és irodalom 3. osztály 5.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Miskolc – helytörténeti hagyományainak megismertetése.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.

A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Órakeret 22/2

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyományainak megismertetése. A Magyar népköltészeti és műköltészeti
alkotások megismertetése Miskolc, és természeti környezetének területi jellegzetességei által.
Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának
megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének
fejlesztésével.
Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Együttműködő képesség a társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Kapcsolódási pontok
Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
Környezetismeret: összevont projektóra – 1 óra
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása, analizálása, a
folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések megfigyelések összegzése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.

A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
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Magyar nyelv és irodalom 4. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Miskolc – helytörténeti hagyományainak megismertetése.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.

A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Órakeret 22/4

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyományainak megismertetése. A Magyar népköltészeti és műköltészeti
alkotások megismertetése Miskolc, és természeti környezetének területi jellegzetességei által.
Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának
megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének
fejlesztésével.
Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Együttműködő képesség a társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Kapcsolódási pontok
Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
Környezetismeret: összevont projektóra – 1 óra
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása, analizálása, a
folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések megfigyelések összegzése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.

A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
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Magyar nyelv és irodalom 4. osztály 2.
Szövegalkotási gyakorlatok

Órakeret/óraszám:
22/6

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Mondatalkotás. Mondatok összekapcsolása. Történetalkotás szóban.
Képolvasás, mesemondás. A fogalmazás alapismeretei.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A képzelet, az önkifejezés aktivizálása különböző szövegformák megismerésével és az írásbeli szövegalkotás képességének
továbbfejlesztésével. Anyanyelvi kommunikáció, erkölcsi nevelés, az önismeret és társas kapcsolatok fejlesztése.
Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesztése

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanult fogalmazási ismeretek felhasználása a szöveg alkotásakor.
Gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezése. Önálló írásbeli fogalmazások
készítése elbeszélő szövegformában. A párbeszéd beillesztése a történetmondásba.
Szemléletes leírások készítése.
Levélírás, levélcímzés. Rövid szöveges üzenetek megfogalmazása különféle
alkalmakra a címzett személyének figyelembevételével. Fogalmazásíráskor a
megfelelő nyelvi eszközök alkalmazása.
A fogalmazás koherenciájának megteremtése tématartással, a mondatok
kapcsolásával. A fogalmazás témájának megfelelő szavak és kifejezések használata,
a fölösleges szóismétlődés kerülése.

Környezetismeret: változatos élővilág; a tanultak bemutató leírása.
Vizuális kultúra: Természeti jelenség megfigyelése, a tapasztalatok leírása, megjelenítése.
Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, digitális fotó, rövid animációs film)
és hangokkal (médiaszöveg-írás).

Elbeszélés, történetmondás, leírás, jellemzés; téma, helyszín, szereplő, cselekmény, időrend, nézőpont; párbeszéd.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló írása jól olvasható, lendületes. Füzetei rendezettek, tiszták;
a tanult fogalmazási ismeretek felhasználásával kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő fogalmazást készít; a tartalmi egységek kezdetét
bekezdéssel jelzi; figyel a bemutatás sorrendjére és a nyelvi eszközök használatára;
a tanító útmutatásai alapján kijavítja fogalmazási és helyesírási hibáit. Képes gondolatait érthetően, összefüggően jól megválasztott műfaji
sajátosságok alkalmazásával megfogalmazni.
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Magyar nyelv és irodalom 4. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Olvasás, az írott szöveg megértése

Órakeret/óraszám:
22/6

Előzetes tudás:

Nyelvre, írott nyelvre, olvasásra vonatkozó, az adott korosztály képességfejlődése szempontjából releváns ismeretek.
Az olvasástechnika fejlesztése, automatizálása, a folyékony olvasás kialakításának segítése, olvasási stratégiák bevezetése, különböző
A tematikai egység nevelési szövegtípusok megismertetése, az értő olvasás kialakítása.
fejlesztési céljai:
Anyanyelvi kommunikáció, kezdeményező képesség kompetencia fejlesztése
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Olvasástechnikák önálló felismerése, folyamatos javítása, biztos olvasási készség
kialakítása. Életkori sajátosságoknak megfelelő szépirodalmi, dokumentum típusú,
folyamatos, nem folyamatos, kevert, egyéni, közös és tankönyvi célú szövegek
megismerése, ezek megértése. Globális és kereső olvasás, grafikus szervezők
alkalmazása a hatékonyabb szövegértés érdekében. Az olvasmányhoz kapcsolódó
előzetes ismeretek, személyes élmények, tapasztalatok felidézése és megosztása.
Gondolatok és információk értelmezése és integrálása, tartalom, nyelvezet,
szövegszerkezet vizsgálata és értékelése.
A következő olvasási stratégiák, olvasást megértő folyamatot segítő technikák
ismerete, alkalmazása a hatékonyabb megértés érdekében:
Folyékony, automatizált olvasástechnikával rendelkezik a hangos és a néma olvasás
területén is; felismeri és megérti azokat a különböző típusú, műfajú szövegeket,
amelyekről tanult; szintetizálja, értelmezi és értékeli az életkori szintjének megfelelő
szöveg információit és gondolatait; megfelelő nyelvi tudatossággal rendelkezik;
Ismeri, és tanítói segítséggel használja a tanult olvasási stratégiákat.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Szöveg, műfaj, szövegértés
A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén:

Matematika: szöveges feladatok.
Környezetismeret: önálló tanulás, szövegfeldolgozás kialakítása.
Hittan: én magam; az én világom.
Vizuális kultúra: Személyes élmények és irodalmi szöveg alapján képek készítése.
Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése, médiaszöveg olvasása.
Kérdések megfogalmazása a látott információra, ismeretre, élményre vonatkozóan.
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak összehasonlítása,
feldolgozása.

A tanuló értelmesen és érthetően fejezze ki a gondolatait. Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.
Kapcsolódjon be a csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös élményekről, tevékenységekről való
beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös tevékenységeket együttműködő magatartással segítse.
Életkorának megfelelő szöveget értsen meg néma olvasás útján. Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg.
Ismerjen, alkalmazzon néhány fontos olvasási stratégiát.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban legyen képes tudatos figyelemmel irányítani. Feladatainak megoldásához szükség
szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja az
ismert kézikönyveket. Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori
sajátosságoknak megfelelően fejlett.
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Magyar nyelv és irodalom 4. osztály 4.
Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Mesék jellegzetes nyelvi fordulatainak ismerete. Versritmus jelzése tapssal, koppantással. Rímek felismerése a verssorok végén

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
22/6

nevelési

A szövegelemzésben való jártasság elmélyítése, az irodalmi mű befogadása nyújtotta öröm átélésének segítése.
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyományainak megismertetése.
Magyar és világirodalmi népköltészeti, műköltészeti alkotások megismertetése. Irodalmi ismeretek tapasztalati úton való elsajátíttatása
Anyanyelvi kommunikáció, erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, családi életre nevelés.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Hasonlóságok és különbségek felfedezése különféle irodalmi közlésformákban.
Művészi eszközök keresése lírai és elbeszélő művekben. Jellegzetes irodalmi témák,
motívumok felfedezése olvasmányokban. A művek szerkezeti jellemzőinek
megfigyelése, a tér-idő változásainak felismerése. Az események sorrendjének, a
mesélő személyének megállapítása, jellemző kezdő és befejező fordulatok,
szókapcsolatok, ismétlődő motívumok felismerése. Rövidebb irodalmi szövegek
önálló olvasása. Nagyobb terjedelmű, jellemzően kortárs magyar és európai
gyermekirodalmi alkotás elolvasása a tanító irányításával. Ritmus-, mozgás- és
beszédgyakorlatokkal kombinált memóriagyakorlatok, fantáziajátékok, elképzelt és
valóságos helyzetek megjelenítése. A mozgás és a szövegmondás összekapcsolása.
Egyszerűbb drámai konvenciók és a színházi formanyelv alapjainak tapasztalati
megismerése

Környezetismeret: környezeti, természeti, környezetvédelmi témájú olvasmányok.
Ének-zene: a népdalok szövege (művészeti kifejező eszközök, természeti képek).
Vizuális kultúra; dráma és tánc: A témához és a tartalomhoz is illeszkedő kifejezőeszközök
elemzése, alkalmazása.
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, filmes adaptációinak összehasonlítása,
feldolgozása. Az olvasott/felolvasott szöveghez és a levetített adaptációhoz kapcsolódó
élmények megjelenítése és feldolgozása (pl. rajzzal, montázskészítéssel).
A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín- és időviszonylatok megfigyelése
és értelmezése konkrét médiaszövegeken keresztül.
Az elbeszélő személyének azonosítása különböző egyszerű médiaszövegekben (pl. animációs
mesék).

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Szépirodalmi szöveg, ismeretterjesztő szöveg, monda, közmondás, szólás, találós kérdés, elbeszélés, regény; főszereplő, mellékszereplő;
hasonlat, ismétlés, ellentét; kezdőpont, végpont, fordulópont.
A tanuló megnevezi olvasmányai szerzőjét, szereplőit és azok tulajdonságait, magyarázza cselekedeteiket; azonosítja a történet idejét és
helyszínét; a cselekmény kezdő- és végpontját, a cselekményelemek sorrendjét; konkrét esetekben felismeri a mesére jellemző fordulatokat,
szókapcsolatokat, mesejellemzőket; az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát időrendben, több összefüggő mondattal mondja el.
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak
megfelelően fejlett.
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Angol nyelv 1. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:18/ 4

A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elvárásait. Otthon és az óvodában szerzett tapasztalatok, készségek, személyes és szociális
kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, motivációja. Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai
életből.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

ÉLETMÓD

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Mindennapi használati tárgyak, játékok megnevezése.
Évszaknak megfelelő öltözködés, ruhadarabok neve.
Napszakok ismerete.

Környezetismeret: a helyes napirend, egészséges életmód, évszakok, időjárás, öltözködés.

Napirend, egészséges életmód, évszakok, időjárás, öltözködés.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerű utasításokat.
Alapvető szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel tud használni. Egyszerű, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során.
A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra.
Aktívan részt vesz interakciót követelő nyelvi játékokban. Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát.
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Angol nyelv 1. osztály 2.
SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS

Órakeret/óraszám:18/ 7

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elvárásait. Otthon és az óvodában szerzett tapasztalatok, készségek, személyes és szociális
kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, motivációja. Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai
életből.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Ünnepek.(Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.)
eszközök neve.
Játékok megnevezése.

Kapcsolódási pontok:
Közlekedési

Környezetismeret: közlekedési ismeretek.
jeles napok, ehhez kapcsolódó történetek, mondókák.
Ének- zene: ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó dalok, zenék.

Anyanyelv: ünnepek,

Ünnepek, közlekedési eszközök, játékok.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerű utasításokat.
Alapvető szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel tud használni. Egyszerű, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során.
A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra.
Aktívan részt vesz interakciót követelő nyelvi játékokban. Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát.

317

Angol nyelv 1. osztály 3.
KÖRNYEZETÜNK

Órakeret/óraszám: 18/7

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elvárásait. Otthon és az óvodában szerzett tapasztalatok, készségek, személyes és szociális
kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, motivációja. Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai
életből.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Az otthon, lakás bemutatása (szobák, helyiségek megnevezése).
Időjárással kapcsolatos kifejezések.
Állatok, gyümölcsök megnevezése.

Környezetismeret: az otthonunk, évszakok, növények, állatok csoportosítása.
Életvitel és gyakorlat: a lakás részei.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Otthon, évszakok, növények, állatok, lakás részei.
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerű utasításokat.
Alapvető szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel tud használni. Egyszerű, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során.
A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra.
Aktívan részt vesz interakciót követelő nyelvi játékokban. Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát.
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Angol nyelv 2. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:18/ 6

A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elvárásait. Otthon és az iskolában szerzett tapasztalatok, készségek, személyes és szociális
kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, motivációja. Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az iskolai
életből.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

ÉLETMÓD

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Testrészek megnevezése.
Évszaknak megfelelő öltözködés, ruhadarabok neve.
Napszakok ismerete.
Alapvető ételek megnevezése, csoportosítása (pl. egészségesre, egészségtelenre).

Környezetismeret: a helyes napirend, egészséges életmód, évszakok, időjárás, öltözködés.

Napirend, egészséges életmód, évszakok, időjárás, öltözködés.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerű utasításokat.
Alapvető szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel tud használni. Egyszerű, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során.
A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra.
Aktívan részt vesz interakciót követelő nyelvi játékokban. Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát.

319

Angol nyelv 2. osztály 2.
SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS

Órakeret/óraszám:18/ 5

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elvárásait. Otthon és az iskolában szerzett tapasztalatok, készségek, személyes és szociális
kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, motivációja. Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az iskolai
életből.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Ünnepek.(Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.)

Anyanyelv: ünnepek, jeles napok, ehhez kapcsolódó történetek, mondókák.
Ének- zene: ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó dalok, zenék.

Ünnepek.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerű utasításokat.
Alapvető szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel tud használni. Egyszerű, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során.
A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra.
Aktívan részt vesz interakciót követelő nyelvi játékokban. Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát.
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Angol nyelv 2. osztály 3.
KÖRNYEZETÜNK

Órakeret/óraszám:18/ 7

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A tanuló magával hozza meglévő tapasztalatait, elvárásait. Otthon és az iskolában szerzett tapasztalatok, készségek, személyes és szociális
kompetenciák, tanulási képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, motivációja. Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az iskolai
életből.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Az otthon, lakás bemutatása (szobák, helyiségek megnevezése).
Időjárással kapcsolatos kifejezések.
Állatok, gyümölcsök megnevezése.

Környezetismeret: az otthonunk, évszakok, növények, állatok csoportosítása.
Életvitel és gyakorlat: a lakás részei.

Otthon, évszakok, növények, állatok, lakás részei.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerű utasításokat.
Alapvető szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel tud használni. Egyszerű, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során.
A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra.
Aktívan részt vesz interakciót követelő nyelvi játékokban. Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát.
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Angol nyelv 3. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:18/ 4

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban
feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek követése. Interakciót igénylő tevékenységekben való részvétel. Néhány
összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témáról. A tanult versek, mondókák felidézése. Az egyszerű szavak, rövid mondatok
nyomtatott képét felismeri, jelentésüket többnyire megérti. A tanult, rövid szavakat le tudja másolni.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

FANTÁZIA és VALÓSÁG

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Kedvenc meséim, könyveim.
Képzeletem világa.
A cirkusz.

Magyar nyelv és irodalom: mesék, legendák, mítoszok.
kultúra: képzeletem világa.
játékok.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Rajz és vizuális
Dráma és tánc: dramatikus

Mesék, legendák, mítoszok, cirkusz.
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket,
rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös
feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát
követve önálló írott szöveget alkot.
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Angol nyelv 3. osztály 2.
IDŐ, IDŐJÁRÁS

Órakeret/óraszám:18/ 5

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban
feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek követése. Interakciót igénylő tevékenységekben való részvétel. Néhány
összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témáról. A tanult versek, mondókák felidézése. Az egyszerű szavak, rövid mondatok
nyomtatott képét felismeri, jelentésüket többnyire megérti. A tanult, rövid szavakat le tudja másolni.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Évszakok és hónapok.
A hét napjai és napszakok.
Az óra.
Időjárás.

Környezetismeret: az idő mérése, az idő kifejezése a mindennapi kommunikációban. A napszakok,
az évszakok váltakozása.
Matematika: számok ír ása,
olvasása, állítások igazságának eldöntése, tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rögzítése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Otthon, lakóhely, lakóhelyi környezet.
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket,
rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös
feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát
követve önálló írott szöveget alkot.
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Angol nyelv 3. osztály 3.
OTTHON

Órakeret/óraszám:18/ 4

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban
feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek követése. Interakciót igénylő tevékenységekben való részvétel. Néhány
összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témáról. A tanult versek, mondókák felidézése. Az egyszerű szavak, rövid mondatok
nyomtatott képét felismeri, jelentésüket többnyire megérti. A tanult, rövid szavakat le tudja másolni.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Otthonom, szűkebb környezetem.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.

Környezetismeret: lakóhelyi környezet.
tájékozódás a térben, halmazok.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Matemat ika:

Otthon, lakóhely, lakóhelyi környezet, szűkebb-tágabb környezet.
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket,
rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös
feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát
követve önálló írott szöveget alkot.
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Angol nyelv 3. osztály 4.
ÜNNEPEK és HAGYOMÁNYOK

Órakeret/óraszám:18/ 5

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban
feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek követése. Interakciót igénylő tevékenységekben való részvétel. Néhány
összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témáról. A tanult versek, mondókák felidézése. Az egyszerű szavak, rövid mondatok
nyomtatott képét felismeri, jelentésüket többnyire megérti. A tanult, rövid szavakat le tudja másolni.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.

Környezetismeret: ünnepek, hagyományok.
és irodalom: jeles napok.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Magyar nyelv

Ünnepek megnevezése, hagyományok.
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket,
rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös
feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát
követve önálló írott szöveget alkot.
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Angolnyelv 4. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:18/ 4

Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban
feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek követése. Interakciót igénylő tevékenységekben való részvétel. Néhány
összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témáról. A tanult versek, mondókák felidézése. Az egyszerű szavak, rövid mondatok
nyomtatott képét felismeri, jelentésüket többnyire megérti. A tanult, rövid szavakat le tudja másolni.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

ISKOLA, BARÁTOK

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim.
Osztálytársaim, barátaim.

Környezetismeret: baráti kapcsolatok, iskolai közösségek.
tájékozódás a térben, halmazok.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Matematika:

Iskola, az iskola helyiségei, osztályterem, osztálytárs, barát, tantárgy.
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket,
rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös
feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát
követve önálló írott szöveget alkot.
A1 szintű nyelvtudás.
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Angol nyelv 4. osztály 2.
OTTHON

Órakeret/óraszám:18/ 4

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban
feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek követése. Interakciót igénylő tevékenységekben való részvétel. Néhány
összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témáról. A tanult versek, mondókák felidézése. Az egyszerű szavak, rövid mondatok
nyomtatott képét felismeri, jelentésüket többnyire megérti. A tanult, rövid szavakat le tudja másolni.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Otthonom, szűkebb környezetem.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.

Környezetismeret: lakóhelyi környezet.
tájékozódás a térben, halmazok.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Matematika:

Otthon, lakóhely, lakóhelyi környezet, szűkebb-tágabb környezet.
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket,
rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös
feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát
követve önálló írott szöveget alkot.
A1 szintű nyelvtudás.
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Angol nyelv 4. osztály 3.
SZABADIDŐ

Órakeret/óraszám:18/ 5

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban
feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek követése. Interakciót igénylő tevékenységekben való részvétel. Néhány
összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témáról. A tanult versek, mondókák felidézése. Az egyszerű szavak, rövid mondatok
nyomtatott képét felismeri, jelentésüket többnyire megérti. A tanult, rövid szavakat le tudja másolni.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Szabadidős tevékenységek. Kedvenc időtöltésem.

Környezetismeret: napirend.
vizuális kultúra: kreatív alkotások.
zenehallgatás.

Rajz és
Ének-zene:

Napirend, szabadidő, szabadidős tevékenységek.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket,
rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös
feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát
követve önálló írott szöveget alkot.
A1 szintű nyelvtudás.
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Angol nyelv 4. osztály 4.
ÜNNEPEK ÉS HAGYOMÁNYOK

Órakeret/óraszám:18/ 5

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Aktív részvétel az órai tevékenységekben, a célnyelvi óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések, valamint a korábban
feldolgozott szövegek megértése, begyakorolt rövid párbeszédek követése. Interakciót igénylő tevékenységekben való részvétel. Néhány
összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témáról. A tanult versek, mondókák felidézése. Az egyszerű szavak, rövid mondatok
nyomtatott képét felismeri, jelentésüket többnyire megérti. A tanult, rövid szavakat le tudja másolni.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában.

Környezetismeret: ünnepek, hagyományok.
és irodalom: jeles napok.

Magyar nyelv

Ünnepek megnevezése, hagyományok.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket,
rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös
feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát
követve önálló írott szöveget alkot.
A1 szintű nyelvtudás.
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Matematika 1. osztály. 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Számelmélet, algebra
/hatékony, önálló tanulás fejlesztése/
Matematikai kompetencia

Előzetes tudás:

Alapműveletek, összeadás, kivonás, pótlás 5-ös számkörben

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám:
14/1 óra

Számlálás, számolási készség fejlesztése. Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott
számkörben. A tartós figyelem fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

5-ös számkörben való számolás elmélyítése, pótlások begyakorlása

Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak
megfigyelése, számlálása.

A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása.
Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi
tevékenységgel és szöveg alapján.
Fejben történő számolási képesség fejlesztése.
Számok összeg- és különbségalakjának előállítása, leolvasása kirakással, rajzzal.
Megfigyelés, rendszerezés, általánosítás.
Állítások megfogalmazása.
Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása (pótlás)

Testnevelés és sport: lépések, mozgások számlálása.

Ének-zene: ritmus, taps.

Magyar nyelv és irodalom: mesékben előforduló számok.
Összeg, összeadandó, tag, különbség, kisebbítendő, kivonandó, számegyenes, művelet, egy- és kétjegyű számok, darabszám, felcserélhetőség.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Elemek megszámlálása, leszámlálása 5-ig.
A számjegyek írása, olvasása, helyes használata.
Számosságok összehasonlítása („több", „kevesebb", „ugyanannyi”)
Az összeadás és kivonás értelmezése, felírása, elvégzése esetleg eszköz, rajz segítségével az ötös számkörben.
Az 5-nél nem nagyobb számok bontott alakjai.
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Matematika 1. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Számelmélet, algebra
/hatékony, önálló tanulás fejlesztése/
Matematikai kompetencia

Előzetes tudás:

Alapműveletek, összeadás, kivonás, pótlás 10-es számkörben.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám:
14/1 óra

Számlálás, számolási készség fejlesztése. Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott
számkörben. A tartós figyelem fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

10-es számkörben való számolás, 10-es átlépés elmélyítése, pótlások
begyakorlása.

Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak
megfigyelése, számlálása.

A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása.
Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi
tevékenységgel és szöveg alapján.
Fejben történő számolási képesség fejlesztése.

Testnevelés és sport: lépések, mozgások számlálása.

Számok összeg- és különbségalakjának előállítása, leolvasása kirakással, rajzzal.
Megfigyelés, rendszerezés, általánosítás.
Ének-zene: ritmus, taps.
Állítások megfogalmazása.
Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása (pótlás).
Magyar nyelv és irodalom: mesékben előforduló számok.
Összeg, összeadandó, tag, különbség, kisebbítendő, kivonandó, számegyenes, művelet, egy- és kétjegyű számok, darabszám, felcserélhetőség.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Elemek megszámlálása, leszámlálása 10-ig.
A számjegyek írása, olvasása, helyes használata.
Számosságok összehasonlítása („több", „kevesebb", „ugyanannyi”)
Az összeadás és kivonás értelmezése, felírása, elvégzése esetleg eszköz, rajz segítségével 10-es számkörben.
Számok bontott alakjai 10-ig. Számok bontása 10-esekre és egyesekre 20-ig. Számolás a 10 átlépésével.
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Matematika 1. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Matematikai kompetencia
Elemek megszámlálása, leszámlálása, a számjegyek írása, olvasása, helyes használata adott számkörben.
Alapműveletek, összeadás, kivonás, pótlás.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
14/1 óra

Számelmélet, algebra
/hatékony, önálló tanulás fejlesztése/

nevelési

Számlálás, számolási készség fejlesztése. Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott
számkörben. A tartós figyelem fejlesztése. Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Fejben történő számolási képesség fejlesztése.

Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak
megfigyelése, számlálása.

Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi
tevékenységgel és szöveg alapján. Számok összeg- és különbségalakjának előállítása,
leolvasása kirakással, rajzzal.
Műveleti tulajdonságok: tagok, tényezők felcserélhetősége.
Kreativitás, önállóság fejlesztése a műveletek végzésében.
Megfigyelés, rendszerezés, általánosítás. Állítások megfogalmazása.
Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása (pótlás).

Testnevelés és sport: lépések, mozgások számlálása.

Ének-zene: ritmus, taps.

Magyar nyelv és irodalom: mesékben előforduló számok.
Összeg, összeadandó, tag, különbség, kisebbítendő, kivonandó, számegyenes, művelet, egy- és kétjegyű számok, darabszám, felcserélhetőség.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Az összeadás és kivonás értelmezése, felírása, elvégzése, adott számkörben.
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Matematika 1. osztály 4.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
14/6 óra

Számelmélet, algebra
/hatékony, önálló tanulás /
Matematikai kompetencia

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Alapműveletek, összeadás, kivonás, pótlás.
nevelési

Számlálás, számolási készség, szövegértés, értelmezés képességének fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése. A matematikai szaknyelv
életkornak megfelelő használata. Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Szöveges feladat értelmezése, megoldása.
Megoldás próbálgatással, következtetéssel.
Ellenőrzés. Szöveges válaszadás.
Tevékenységről, képről, számfeladatról szöveges feladat alkotása, leírása a
matematika nyelvén.

Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk
kiemelése.

Mondott, illetve olvasott szöveg értelmezése, eljátszása, megjelenítése rajz
segítségével, adatok, összefüggések kiemelése, leírása számokkal.
Állítások, kérdések megfogalmazása képről, helyzetről, történésről szóban, írásban.
Lényegkiemelő és probléma-megoldó képesség formálása matematikai problémák
ábrázolásával, szöveges feladatok megfogalmazásával.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Összeg, összeadandó, tag, különbség, kisebbítendő, kivonandó, művelet, egy- és kétjegyű számok, felcserélhetőség.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Számlálás, számolás, rendszerezés. Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, megoldása tevékenységgel, rajzzal, művelettel.
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Matematika 1. osztály 5.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
14/5 óra

Függvények, az analízis elemei
/hatékony, önálló tanulás /
Matematikai kompetencia

Tárgy-, jel- és egyszerű számsorozatok szabályának felismerése. Növekvő és csökkenő sorozatok. Műveletek, összeadás, kivonás, pótlás
elvégzése az adott számkörben. Összefüggések, szabályok.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű megállapítások megfogalmazása. Változások észrevétele, megfigyelése,
indoklása. A tartós figyelem fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Sorozatok, logikai, kombinatorikai feladatok, fejtörők.
Sorozat szabályának felismerése, folytatása, kiegészítése megadott vagy felismert
összefüggés alapján.

Kapcsolódási pontok:
Ének-zene: periodikusság zenei motívumokban. Ritmus.
Magyar nyelv és irodalom: szavak jelentése, szövegkörnyezettől függő eltérő nyelvhasználat.

Az összefüggéseket felismerő és a rendező képesség fejlesztése a változások,
periodikusság, ritmus, növekedés, csökkenés megfigyelésével. Megkezdett
sorozatok folytatása adott szabály szerint.
Egyszerűbb összefüggések, szabályszerűségek felismerése.
Szabályjátékok alkotása.
Kreativitást fejlesztő feladatsorok megoldása.
Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, kapcsolat, összefüggés, logika, következtetés.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása. Szabályszerűségek észrevétele.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni.
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Matematika 2. osztály 1.
Számelmélet, algebra / hatékony önálló tanulás fejlesztése.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Alapműveletek, összeadás, kivonás, pótlás 20-as számkörben.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
14 / 2

nevelési

Százas számkörben számolás, pótlás. A tartós figyelem fejlesztése.
Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése és
a műveletek elvégzése az adott számkörben. A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata.
Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása.
Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi
tevékenységgel és szöveg alapján.
Fejben történő számolási képesség fejlesztése.
A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése.
Jelek szerepe, írása, használata és értelmezése.
A számok számjegyekkel történő helyes leírásának fejlesztése.

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak
megfigyelése, számlálása.
Testnevelés és sport: lépések, mozgások számlálása. Technika, életvitel és gyakorlat: számjegyek
formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számjegyek formájára.
Vizuális kultúra: tájékozódás a síkon ábrázolt térben.
Magyar nyelv és irodalom: betűelemek írása.

Számok összeg- és különbségalakjának előállítása, leolvasása kirakással, rajzzal.
Megfigyelés, rendszerezés, általánosítás.
Állítások megfogalmazása.
Összeg, összeadandó, tag, különbség, kisebbítendő, számegyenes, művelet, zárójel, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, darabszám,
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
sorszám, tőszám, felcserélhetőség.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Elemek megszámlálása, leszámlálása 100-ig.
A számjegyek írása, olvasása, helyes használata.
Számosságok összehasonlítása („több", „kevesebb", „ugyanannyi”)
Az összeadás és kivonás értelmezése, felírása, elvégzése esetleg eszköz, rajz segítségével az százas számkörben.
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Matematika 2. osztály 2.
Számelmélet, algebra/ hatékony önálló tanulás fejlesztése

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
14 / 1
Alapműveletek, összeadás, kivonás.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A szorzótábla gyakorlása, elmélyítése elvégzése az adott számkörben.
Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése. A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata.
Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Szorzás, osztás fejben és írásban. A szorzás értelmezése ismételt összeadással.
Szorzat, tényező.
Szorzótábla megismerése 100-as számkörben.

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: természeti tárgyak megfigyelése, számlálása.
Testnevelés és sport: tanulók elhelyezkedése egymáshoz viszonyítva.

A szorzás és az osztás kapcsolata.
Az összeadás és a szorzás kapcsolatának felismerése.
Számolási készség fejlesztése.
Algoritmusok követése az egyesekkel és tízesekkel végzett műveletek körében.
Fejlesztőprogram használata a műveletek helyességének ellenőrzésére.
Szorzat, tényező, maradék, számegyenes, művelet, felcserélhetőség, szorzótábla.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
A műveletek sorrendjének ismerete.
Szorzás szóban és írásban.
A tanuló figyelme tudatosan irányítható.
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Matematika 2. osztály 3.
Számelmélet, algebra / hatékony önálló tanulás fejlesztése.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Alapműveletek, összeadás, kivonás, pótlás.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
14 / 1

nevelési

Osztás, bennfoglalás gyakorlása szóban és írásban, a százas számkörben. Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése.
Számlálás, számolási készség fejlesztése. Az osztás elmélyítése és gyakorlása az adott számkörben.
Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Osztás fejben és írásban. Osztás 100-as számkörben. Bennfoglaló táblák. Részekre
osztás.
Osztandó, osztó, hányados, maradék.
Maradékos osztás a maradék jelölésével.
A szorzás és az osztás kapcsolata.
Algoritmusok követése az egyesekkel és tízesekkel végzett műveletek körében.
Számolási készség fejlesztése.

Kapcsolódási pontok:
Testnevelés és sport: tanulók elhelyezkedése egymáshoz viszonyítva.
Vizuális kultúra: tájékozódás a síkon ábrázolt térben.

Osztandó, osztó, hányados, maradék, számegyenes, művelet, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, bennfoglaló tábla, részekre osztás.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Osztás szóban és írásban.
A műveletek sorrendjének ismerete.
Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
A tanuló figyelme tudatosan irányítható.
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Matematika 2. osztály 4.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

Számelmélet, algebra /hatékony önálló tanulás fejlesztése.

Órakeret/óraszám:
14 / 6

Összeadás, kivonás a húszas számkörben, római számok írása, olvasása egytől húszig.

Szöveges feladatok gyakorlása, elmélyítése. A szöveges feladatokon keresztül az összeadás, a kivonás a szorzás és az osztás gyakorlása.
Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése. A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő használata.
Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása. Római számírás írásának és olvasásának gyakorlása.
Számok tulajdonságainak vizsgálata, felismerése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Szöveges feladat értelmezése, megoldása.
Megoldás próbálgatással, következtetéssel.
Ellenőrzés. Szöveges válaszadás.
Tevékenységről, képről, számfeladatról szöveges feladat alkotása, leírása a
matematika nyelvén. Mondott, illetve olvasott szöveg értelmezése, eljátszása,
megjelenítése rajz segítségével, adatok, összefüggések kiemelése, leírása számokkal.
Állítások, kérdések megfogalmazása képről, helyzetről, történésről szóban, írásban.
Lényegkiemelő és probléma-megoldó képesség formálása matematikai problémák
ábrázolásával, szöveges feladatok megfogalmazásával.

Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk
kiemelése.
Környezetismeret: tudománytörténet.

Környezetismeret: természeti tárgyak megfigyelése, számlálása.
A római számok írása, olvasása I, V, X, L, C jelekkel. A római számok története.
Konkrét egyszerű feladatban az információk azonosítása (pl. tabló készítése).
Eligazodás a hónapok között, a könyvekben fejezetszám kiolvasása. Számok
tulajdonságai: páros, páratlan. Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása.
Számok halmazokba sorolása. Tantárgyi oktatóprogram használata páratlan-páros
tulajdonság megértéséhez.
Összeg, összeadandó, tag, különbség, kisebbítendő, kivonandó, szorzat, tényező, osztandó, osztó, hányados, maradék, számegyenes, művelet,
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
zárójel, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, darabszám, sorszám, tőszám, felcserélhetőség, szorzótábla, bennfoglaló tábla, részekre
osztás.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
A fejlesztés várt eredményei az
Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
évfolyam végén:
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.
A tanuló figyelme tudatosan irányítható.
Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C).
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.
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Matematika 2. osztály 5.
Függvények, az analízis elemei /hatékony önálló tanulás fejlesztése.
Órakeret/óraszám:
14 / 2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Tárgy-, jel- és egyszerű számsorozatok szabályának felismerése. Növekvő és csökkenő sorozatok. Műveletek, összeadás, kivonás, pótlás
elvégzése az adott számkörben. Összefüggések, szabályok.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Logikai feladatok elvégzésén keresztül a diákok fejlesztése. Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra
figyelés. A világ megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, tervszerűség.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Valószínűségi megfigyelések, játékok, kísérletek. A matematikai tevékenységek
iránti érdeklődés felkeltése matematikai játékok segítségével.
Sejtések megfogalmazása, divergens gondolkodás.
Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról.

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: szavak jelentése, szövegkörnyezettől függő eltérő nyelvhasználat.
Ének-zene: periodikusság zenei motívumokban. Ritmus.

Tudatos megfigyelés.
A gondolkodás és a nyelv összefonódása.
Az összefüggéseket felismerő és a rendező képesség fejlesztése a változások,
periodikusság, ritmus, növekedés, csökkenés megfigyelésével. Megkezdett
sorozatok folytatása adott szabály szerint.

Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, kapcsolat, összefüggés, logika, következtetés.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Szabályszerűségek észrevétele.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni.
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Matematika 2. osztály 6.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Statisztika, valószínűség/ hatékony önálló tanulás fejlesztése.

Előzetes tudás:

Tárgy-, jel- és egyszerű számsorozatok szabályának felismerése. Növekvő és csökkenő sorozatok. Műveletek, összeadás, kivonás, pótlás
elvégzése az adott számkörben. Összefüggések, szabályok.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám:
14/2

Táblázatok készítésének gyakorlása. Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. A világ
megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. Egyszerűbb összefüggések,
szabályszerűségek felismerése.
Szabályjátékok alkotása.

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: szavak jelentése, szövegkörnyezettől függő eltérő nyelvhasználat.

Kreativitást fejlesztő feladatsorok megoldása.
Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről, mért vagy számlált adatok lejegyzése
táblázatba.
Adatgyűjtés elektronikus információforrások segítségével. Tudatos megfigyelés.
A gondolkodás és a nyelv összefonódása.
Szokások kialakítása az adatok lejegyzésére.
Adatokról megállapítások megfogalmazása: előfordulási szám, egyenlő adatok,
legkisebb, legnagyobb adat kiválasztása.
Információforrások, adattárak használata.
Véletlen, biztos, lehetetlen, táblázat, statisztika, adat.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kísérletek végzése, eredmények feljegyzése, közös munka végzése.
Adatokról megállapítások megfogalmazása.
A véletlen, biztos, lehetetlen fogalma.
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Matematika 3. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
14/2

Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték.
Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C).
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.
Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
Páros és páratlan számok.
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ).
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
Szorzótábla ismerete a százas számkörben. A műveletek sorrendje. Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása
számokkal. Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Számelmélet, algebra
/hatékony, önálló tanulás fejlesztése/
Matematikai kompetencia

nevelési

Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.
Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok képzése, helyi érték szerinti bontása. A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.
A kerekítés és becslés eszközként való alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás.
Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megismerésére.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Matematikai alapműveletek átismétlése, gyakorlása. Összeadás, kivonás, szorzás,
osztás.

Magyar nyelv és irodalom: kérdések, problémák, válaszok helyes megfogalmazása.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). Tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, különbség, osztandó, osztó, hányados, szorzat.

Az ellenőrzési igény kialakítása, a műveletek közötti kapcsolatok megfigyelésén keresztül.
A pontos feladatvégzés igényének fejlesztése.
A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem.
A fejszámolás biztonságos használata. A szorzótáblák gyakorlása.
Analógiák felismerése, keresése, kialakítása.
Írásbeli műveletek alkalmazás szintű felhasználása.
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Matematika 3. osztály 2.
Számelmélet, algebra
/hatékony, önálló tanulás /

Órakeret/óraszám:
14/6

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték.
Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C).
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.
Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
Páros és páratlan számok.
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ).
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
Szorzótábla ismerete a százas számkörben. A műveletek sorrendje. Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása
számokkal. Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv készítése. Becslés. Megoldás próbálgatással, számolással, következtetéssel.
Ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. A szövegértéshez szükséges nyelvi, logikai szerkezetek fokozatos megismerése. Válasz
megfogalmazása szóban, írásban.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Szöveges feladatok értelmezése, szövegértés, lényegkiemelés, helyes terv készítése.
Szóbeli szövegalkotó, kifejezőképesség erősítése.

Magyar nyelv és irodalom: az írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

Adat, terv, becslés, ellenőrzés, válasz. Római szám. Számláló, nevező, törtvonal.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Az ellenőrzési igény kialakítása, a műveletek közötti kapcsolatok megfigyelésén keresztül.
A pontos feladatvégzés igényének fejlesztése.
A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem.
A fejszámolás biztonságos használata. A szorzótáblák gyakorlása.
Analógiák felismerése, keresése, kialakítása.
Írásbeli műveletek alkalmazás szintű felhasználása.
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Matematika 3. osztály 3.
Függvények, az analízis elemei
/hatékony, önálló tanulás /

Órakeret/óraszám:
14/4

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Sorozat szabályának felismerése, folytatása.
Növekvő és csökkenő számsorozatok.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Matematikai modellek készítése.
Sorozatok felismerése, létrehozása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Szabályalkotás, függvények, grafikonok, táblázatok, diagrammok.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: periodicitás felismerése sordíszekben,
Környezetismeret: adatok gyűjtése az állatvilágból (állati rekordok).
Testnevelés és sport: sporteredmények, mint adatok.

népi

motívumokban.

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat.

Adott szabályú sorozat folytatása. Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. Sorozatok néhány hiányzó vagy megadott
sorszámú elemének kiszámítása. Sorozatok képzési szabályának keresése, kifejezése szavakkal. Kapcsolatok, szabályok keresése táblázat
adatai között. Táblázat adatainak értelmezése. Grafikonok adatainak leolvasása. Grafikonok készítése. Matematikai összefüggések felismerése.
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Matematika 3. osztály 4.
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok
/hatékony, önálló tanulás /

Órakeret/óraszám:
14/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Halmazok összehasonlítása. Állítások igazságtartalmának eldöntése. Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. Alakzatok szimmetriájának
megfigyelése. Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés.
Halmazszemlélet fejlesztése.
Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás, mint a gondolatok kifejezése, ezek megértése.
Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Logikai, kombinatorikai, feladatok. Sakk. Néhány elem sorba rendezése, az összes
eset megtalálása próbálgatással.

Ének-zene: dallammotívumok sorba rendezése.

Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén:

Osztályozás egy, illetve egyszerre két szempont szerint. Konkretizálás képességének fejlesztése. Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.
Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.
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Matematika 4. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
14/2

Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték.
Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C).
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.
Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
Páros és páratlan számok.
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ).
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
Szorzótábla ismerete a százas számkörben. A műveletek sorrendje. Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása
számokkal. Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Számelmélet, algebra
/hatékony, önálló tanulás /
Matematikai kompetencia

nevelési

Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.
Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok képzése, helyi érték szerinti bontása. A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.
A kerekítés és becslés eszközként való alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás.
Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megismerésére.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Írásbeli matematikai alapműveletek átismétlése, gyakorlása. Összeadás, kivonás,
szorzás, osztás.

Magyar nyelv és irodalom: kérdések, problémák, válaszok helyes megfogalmazása.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). Tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, különbség, osztandó, osztó, hányados, szorzat.

Az ellenőrzési igény kialakítása, a műveletek közötti kapcsolatok megfigyelésén keresztül.
A pontos feladatvégzés igényének fejlesztése.
A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem.
A fejszámolás biztonságos használata. A szorzótáblák gyakorlása.
Analógiák felismerése, keresése, kialakítása.
Írásbeli műveletek alkalmazás szintű felhasználása.
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Matematika 4. osztály 2.
Számelmélet, algebra
Órakeret/óraszám: 6
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték.
Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C).
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.
Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
Páros és páratlan számok.
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ).
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
Szorzótábla ismerete a százas számkörben. A műveletek sorrendje. Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása
számokkal. Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv készítése. Becslés. Megoldás próbálgatással, számolással, következtetéssel.
Ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. A szövegértéshez szükséges nyelvi, logikai szerkezetek fokozatos megismerése. Válasz
megfogalmazása szóban, írásban.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Szöveges feladatok értelmezése, szövegértés, lényegkiemelés, helyes terv készítése.
Szóbeli szövegalkotó, kifejezőképesség erősítése.

Magyar nyelv és irodalom: az írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

Adat, terv, becslés, ellenőrzés válasz. Római szám. Számláló, nevező, törtvonal.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Az ellenőrzési igény kialakítása, a műveletek közötti kapcsolatok megfigyelésén keresztül.
A pontos feladatvégzés igényének fejlesztése.
A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése; tudatos, célirányos figyelem.
A fejszámolás biztonságos használata. A szorzótáblák gyakorlása.
Analógiák felismerése, keresése, kialakítása.
Írásbeli műveletek alkalmazás szintű felhasználása.
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Matematika 4. osztály 3.
Számelmélet, algebra
/hatékony, önálló tanulás /

Órakeret/óraszám:
14/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték.
Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C).
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.
Számok képzése, bontása helyi érték szerint.
Páros és páratlan számok.
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ).
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.
Szorzótábla ismerete a százas számkörben.
A műveletek sorrendje.
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.
Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok képzése, helyi érték szerinti bontása. A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.
A kerekítés és becslés eszközként való alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás.
Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megismerésére.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Törtek gyakorlása. Törtek fogalmának tapasztalati előkészítése: harmad-, tized- és
századrész. Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek
megnevezése, lejegyzése szöveggel.
Számláló, nevező, törtvonal.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Tört szám. Számláló, nevező, törtvonal.
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal,
színezéssel.
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Matematika 4. osztály 4.
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok

Órakeret/óraszám: 2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Halmazok összehasonlítása. Állítások igazságtartalmának eldöntése. Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. Alakzatok szimmetriájának
megfigyelése. Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés.
Halmazszemlélet fejlesztése.
Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás, mint a gondolatok kifejezése, ezek megértése.
Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Logikai, kombinatorikai, feladatok. Sakk. Néhány elem sorba rendezése, az összes
eset megtalálása. próbálgatással.

Ének-zene: dallammotívumok sorba rendezése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, sorba rendezés.
Osztályozás egy, illetve egyszerre két szempont szerint. Konkretizálás képességének fejlesztése. Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.
Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.
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Matematika 4. osztály 5.
Függvények, az analízis elemei
/hatékony, önálló tanulás /

Órakeret/óraszám:
14/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Sorozat szabályának felismerése, folytatása.
Növekvő és csökkenő számsorozatok.
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Matematikai modellek készítése.
Sorozatok felismerése, létrehozása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Szabályalkotás, függvények, grafikonok.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: periodicitás felismerése sordíszekben,
Környezetismeret: adatok gyűjtése az állatvilágból (állati rekordok).
Testnevelés és sport: sporteredmények, mint adatok.

népi

motívumokban.

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, kapcsolat.

Adott szabályú sorozat folytatása. Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között. Sorozatok néhány hiányzó vagy megadott
sorszámú elemének kiszámítása. Sorozatok képzési szabályának keresése, kifejezése szavakkal. Kapcsolatok, szabályok keresése táblázat
adatai között. Táblázat adatainak értelmezése. Grafikonok adatainak leolvasása. Grafikonok készítése. Matematikai összefüggések felismerése.
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Környezetismeret 1. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Az iskola. Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Előzetes tudás:

Iskolaérettség, társas kompetenciák
Mi a különbség az óvoda és az iskola között? Óvodai szokások, házirend felelevenítése.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai, művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség és kreativitás fejlesztése. Az iskolás élettel
kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása, gyakoroltatása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása,
analizálása, a folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések
megfigyelések összegzése, természettudományos és technikai kompetencia
területén tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint azon
képesség fejlesztése, hogy felismerje az összefüggéseket.
Az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejező képesség a projektfeladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó-képesség és kreativitás fejlesztése.
Az együttműködő képesség a társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Órakeret/óraszám:
4/1 óra

Kapcsolódási pontok:
Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése.
Magyar nyelv és irodalom: összevont projektóra – 2 óra
Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális képességek
fejlesztése.

A projekttéma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség. Helyes életmód, környezetünk, egészségünk védelme. Higiénia.
Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. Alapvető tájékozódás az iskolában és közvetlen környékén. Igényesség
környezetünk rendben tartására, védelmére.
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Környezetismeret 1. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Az iskola. Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Előzetes tudás:

Iskolaérettség, társas kompetenciák
Mi a különbség az óvoda és az iskola között? Óvodai szokások, házirend felelevenítése.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség és kreativitás fejlesztése. Az iskolás élettel
kapcsolatos életmódbeli szokások tudatosítása, gyakoroltatása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása,
analizálása, a folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések,
megfigyelések összegzése, természettudományos és technikai kompetencia
területén tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség és kreativitás fejlesztése.
Együttműködő képesség társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Órakeret/óraszám:
4/1 óra

Kapcsolódási pontok:
Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése.
Magyar nyelv és irodalom: összevont projektóra – 2 óra
Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális képességek
fejlesztése.

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség. Helyes életmód, környezetünk, egészségünk védelme. Higiénia.
Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képességfejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. Alapvető tájékozódás az iskolában és közvetlen környékén. Igényesség
környezetünk rendben tartására, védelmére.
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Környezetismeret 1. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Az iskola

Előzetes tudás:

Növények ismerete. Részeik, fejlődésük, életfeltételeik.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A természeti és az épített környezet megfigyelése, megkülönböztetése az iskolai környezetben.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kertrendezés, virágültetés, gyakorlat.
Életközösség: mesterséges és természetes életközösség.
Életfeltételek, egyes növényfajok igényei.
Egyszerű növényápolási munkák elvégzése (ültetés, öntözés, talajlazítás) és a
hozzájuk tartozó néhány eszköz nevének megismerése, az eszközök használata.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Órakeret/óraszám:
4/1 óra

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: színek, formák.
Matematika: távolságok, nagyságrendek becslése, megnevezése, mérése.
Magyar nyelv és irodalom: mondókák, versek, dalok virágokról, növényekről, a természetről.

Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség.
Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása.
Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának felismerése.
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Környezetismeret 1. osztály 4.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Az iskolás gyerek

Előzetes tudás:

Mi az egészséges, ártalmas egészségünkre? Életfeltételek.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám:
4/1 óra

Az ember megismerése és egészsége szempontjából a saját test megismerése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: mondókák, versek, dalok a testrészekkel kapcsolatban.

Egészséges táplálkozás. Egészségvédelem.
Életfeltételek.
A helyes táplálkozási és a higiénés szokások tudatosítása, alkalmazása a napi
gyakorlatban.
Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése az ember életében, a test
működésében. Példák gyűjtése. A mozgás hatásának megfigyelése a pulzusra és a
légzésszámra.
Helyes testtartás.
Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások megismerése és
gyakorlása, alkalmazása.

Ének-zene: a ritmus szerepe a zenében.
Matematika: az előtte, utána, korábban, később megértése, használata; folyamat
mozzanatainak időbeli elrendezése; időrend.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Egészségvédelem. Higiénia. Idő, ritmus, érzékszerv, testrész.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Az ember szervezetével kapcsolatos ismeretek formálják az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletet és a megvalósítás gyakorlatát,
hozzájárulnak az önismeret fejlődéséhez, formálják a tanulónak a családhoz és a tágabb közösséghez való viszonyát. Testi, lelki egészségünk
védelme.
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Környezetismeret 2. osztály 1.
Az iskolás gyerek / Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel
Órakeret/óraszám:
8/1

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Óvodai szokások, házirend felelevenítése.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az állandóság és változás szempontjából a napi és éves ritmus felismerése, mintázatok keresése. A megfigyelés, a mérés és a tapasztalatok
rögzítése. Az ember megismerése és egészsége szempontjából a saját test megismerése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Napi- és heti rend tervezése, a megvalósítás értékelése. Mi a különbség az iskolás, és
az óvodás gyerekek napirendje között?
A helyes táplálkozási, és a higiénés szokások tudatosítása, alkalmazása a napi
gyakorlatban.
Osztálytárs, fiatalabb és idősebb testvér, szülő, illetve más felnőtt testméreteinek
mérése, az adatok összehasonlítása, relációk megfogalmazása.
Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése az ember életében, a test
működésében. Példák gyűjtése.

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: mondókák, versek, dalok a testrészekkel kapcsolatban.
Ének-zene: a ritmus szerepe a zenében.
Matematika: az előtte, utána, korábban, később megértése,
mozzanatainak időbeli elrendezése; időrendkezelése.

használata; folyamat

Idő, ritmus, érzékszerv, testrész.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredménye az
évfolyam végén:

Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése. Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete,
és alkalmazása.
Alapvető tájékozódás az iskolában, és környékén. Az évszakos és napszakos változások felismerése, és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz.
Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és kísérletek kivitelezése. Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása
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Környezetismeret 2. osztály 2.
Tájékozódás az iskolában és környékén / Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
8/1

Korábban a városunkról szerzett ismeretek felelevenítése. Természetes hosszmértékek és léptékek.
nevelési

A környezet és fenntarthatóság szempontjából, a felelős felhasználói magatartás megalapozása, erősítése. Az anyag, energia, információ
szempontjából, az energiatakarékos üzemeltetés jelentőségének felismertetése. Megbecsülés kialakítása, az iskolai személyzet munkája iránt.
Léptékek felismerése, becslés és mérés alkalmazása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Útvonalrajzok készítése, a lakhely és az iskola között. Egy-egy konkrét példa
összehasonlítása. Becslés és mérés alkalmazása. Az iskola elhelyezése a településen
belül, és annak térképén. A környék földfelszíni formakincseinek megnevezése.
Hogyan jutunk el az iskolába? Mitől működik az épület?
Az energiatakarékosság lehetséges megvalósítási módjainak keresése az iskolán
belül, szelektív hulladékgyűjtés fontossága.
Alaprajz készítése a lakásról, szobáról. Az iskola és a háztartás összehasonlítása.
Előnyök és hátrányok mérlegelése annak mentén, érdemes-e az iskolába gépkocsival
jönni. A készülékek energiatakarékos üzemeltetésének módjai.
A közlekedés és az energiatakarékosság.

Matematika: halmazok, rész-egész viszony, becslés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredménye az
évfolyam végén:

Vizuális kultúra: tájképek.
Technika, életvitel és gyakorlat: fűtés, háztartási munkák, közlekedés, energiatakarékosság.

Alaprajz, lépték, energiatakarékosság, felelősség.
Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának felismerése.
Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napszakos változások felismerése, és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz.
Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos piktogramok értelmezése; az időjáráshoz illő szokások.
Használati tárgyak, és gyakori a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása tulajdonságaik szerint, kapcsolat felismerése az
anyagi tulajdonságok, és a felhasználás között.
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Környezetismeret 2. osztály 3.
Mi kerül az asztalra? Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
Órakeret/óraszám:
8/1

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Napszakok, táplálkozás.
nevelési

Az ember megismerése és egészsége szempontjából, az egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, minőségi és mennyiségi
szempontok figyelembe vételével. Az élelmiszer-higiénia jelentőségének felismerése. Törekvés kialakítása az egészség megőrzésére. Annak
felismerése, hogy számos szokásnak biológiai alapja, magyarázata van

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A rendszeres, nyugodt táplálkozás szerepének felismerése.
Élelmiszerfajták csoportosítása energiatartalmuk (magas, alacsony), illetve
tápanyagtartalmuk alapján.
Példákon keresztül a helyes és helytelen étrend, az egészséges és egészségtelen
ételek, italok felismerése, csoportosítása. A táplálkozás, az életmód és az ideális
testsúly elérése/megtartása közötti kapcsolat felismerése.
Az étkezéssel kapcsolatos szokások gyűjtése, elemzése.
A gyorsétkezés előnyeinek, és hátrányainak összegyűjtése, mérlegelése.
Egy hagyományos helyi étel elkészítésén keresztül a főzési folyamat lépéseinek
értelmezése.
Az ételek tárolásával kapcsolatos alapvető szabályok megismerése és betartása.
Ételek csoportosítása aszerint, hogy mennyire romlandóak.
Javaslat készítése: mit vigyünk magunkkal hosszabb utazásra, rövidebb kirándulásra
télen, nyáron stb.

Vizuális kultúra: csendéletek gyümölcsökkel, ételekkel.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Ének-zene: az étkezéssel kapcsolatok dalok.
Technika, életvitel és gyakorlat: a főzés, illetve ételkészítés; az élelmiszerek, ételek tárolása;
egészséges táplálkozás, étrend.

Egészségtudatos magatartás, élelmiszer-higiéné, táplálkozási piramis, étkezési szabály.
Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása.
Az évszakos és napszakos változások felismerése, és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz.
A halmazállapotok felismerése.
Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és kísérletek kivitelezése. Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása.
Ok-okozati összefüggések keresésének igénye a tapasztalatok magyarázatára.
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Környezetismeret 2. osztály 4.
Az iskola. Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
8/5

Iskolaérettség, társas kompetenciák.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az iskolás élettel kapcsolatos életmódbeli szokások átismétlése, gyakoroltatása.
A természeti és az épített környezet megfigyelésének átismétlése, megkülönböztetése az iskolai környezetben. Az egy év alatt bekövetkezett
változások megfigyelése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek bővítése.

Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése

Helyes viselkedés és megfelelő öltözködés ismétlése az iskolában (tanórán,
Magyar nyelv és irodalom: összevont projektóra – 2 óra
különböző szabadidős foglalkozásokon, szünetben).
Az iskolában dolgozók foglalkozásának összehasonlítása. Megszólításuk, köszönés, Anyanyelvi kommunikáció területén, a témában elmélyülést követő verbális képességek
fejlesztése.
udvariassági formulák használata.
Az osztályterem, ahol szeretek lenni: az osztályteremben található tárgyak, bútorok
megnevezése, jellemző tulajdonságaik összegyűjtése, csoportosításuk különböző
szempontok szerint.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során, elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Együttműködő képesség, a társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Élő, élettelen, növény, állat, életjelenség. Helyes életmód, környezetünk, egészségünk védelme. Higiénia.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
Az egészséges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. Alapvető tájékozódás az iskolában, és közvetlen környékén. Igényesség
környezetünk rendben tartására, védelmére.
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Környezetismeret 3. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

MERRE MEGY A HAJÓ?
az iránytű működésének, használatának az elmélyítése

Mágnesesség és

Órakeret/óraszám:
4/1

Kölcsönhatás.
nevelési

A mágnesség szerepének felismerése és kölcsönhatásként való értelmezése. A tudomány, technika, kultúra szempontjából az egyes jelenségek
gyakorlati alkalmazásának megismerése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Vizsgálatok a mágnességgel kapcsolatban (vonzás, taszítás, a kölcsönösség
felismerése). Az iránytű működésének értelmezése. Annak megértése, miért
jelentett az iránytű feltalálása hatalmas segítséget a hajósoknak. Tájékozódás
iránytűvel: a Föld mágneses tere, a mágneses vonzás, taszítás.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: képek vízről, tengerről, hajókról.
Magyar nyelv és irodalom: a hajózás, mint téma, a csillagképekhez kötődő mítoszok, mondák,
legendák.
Ének-zene: a hangszerek hangja, hangmagasság; a hajózáshoz kötődő dalok.
Matematika: Tájékozódás a külső világ tárgyai szerint; a tájékozódást segítő viszonyok
megismerése.
Számok, nagy számok, mértékegységek.

Tájékozódás, kölcsönhatás.
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:
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Környezetismeret 3. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Megfordítható

Órakeret/óraszám:
4/1

Halmazállapot-változások, oldódás, kölcsönhatás.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

MERRE MEGY A HAJÓ?
és nem megfordítható folyamatok jellemzőinek rendszerezése, tudatosítása

nevelési

Az állandóság és változás megfigyelése saját vizsgálatok értelmezésén keresztül. A tudomány, technika, kultúra szempontjából az egyes
jelenségek gyakorlati alkalmazásának megismerése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Megfordítható (fagyás-olvadás, oldódás-kristályosítás) és nem megfordítható
folyamatok (égés).
Példák gyűjtése környezetünkből keverékekre és oldatokra. Keverékek és oldatok.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Matematika: számok, nagy számok, mértékegységek.

Égés, olvadás, oldódás, forrás.
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására.
Egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezése, az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás ismerete.
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Környezetismeret 3. osztály 3.
Miskolc – helytörténeti hagyományainak megismertetése.
Órakeret 4/1
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
TÁJÉKOZÓDÁS A TÁGABB TÉRBEN
Miskolc természeti és kulturális nevezetességei
Előzetes tudás:
A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információszerzés lehetőségeinek ismerete.
Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve, környezete. A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész
kapcsolat értelmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. A helyi és nemzeti azonosságtudat megalapozása, alakítása. A lakókörnyezettel és
hazánkkal kapcsolatos pozitív attitűd megalapozása. A közlekedéssel kapcsolatos tudás bővítése. A térbeli tájékozódás fejlesztése, a
térképhasználat előkészítése.
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyományainak megismertetése. A magyar népköltészeti és műköltészeti
A tematikai egység nevelési alkotások megismertetése Miskolc és természeti környezetének területi jellegzetességei által.
fejlesztési céljai
Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség és kreativitás fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás-szövegértés képességének Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése.
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának
megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének Magyar nyelv és irodalom: Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő
fejlesztésével. Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális képességek fejlesztése.
verbális képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia
területén tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képességfejlesztése. Az esztétikai művészeti
tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése során elvárásai
követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének
kialakítása, probléma megoldó képesség és kreativitás fejlesztése. Az együtt
működőképesség társas kompetenciákon keresztüli kialakítása. A lakóhely
elhelyezése az infrastruktúra rendszerében. Konkrét példák besorolása.
Saját település megtalálása Magyarország térképén. Közös bemutató készítése a
lakóhely kulturális és természeti értékeiről. A természeti és mesterséges fogalompár
alkalmazása a lakóhely értékeinek leírásában. Utazás tervezése a lakóhely és
valamely nevezetes helység között, térkép segítségével: úti cél megtalálása,
közbenső állomások felsorolása, látnivalók felsorolása, a távolság és időtartam
becslése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország, település, közlekedési eszköz, tömegközlekedés.
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A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti
környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében.
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott
szempontsor szerint.

Környezetismeret 3. osztály 4.
Miskolc – helytörténeti hagyományainak megismertetése.
Órakeret 4/1
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
TÁJÉKOZÓDÁS A TÁGABB TÉRBEN
Miskolc
természeti és kulturális nevezetességei
Előzetes tudás:
A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információszerzés lehetőségeinek ismerete.
Fő világtájak, tájékozódás vázlatrajz alapján, saját település neve, környezete. A rendszerben való gondolkodás fejlesztése: a rész-egész
kapcsolat értelmezése hazánk földrajzi helyzetén belül. A helyi és nemzeti azonosságtudat megalapozása, alakítása. A lakókörnyezettel és
hazánkkal kapcsolatos pozitív attitűd megalapozása. A közlekedéssel kapcsolatos tudás bővítése. A térbeli tájékozódás fejlesztése, a
térképhasználat előkészítése.
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyományainak megismertetése. A magyar népköltészeti és műköltészeti
A tematikai egység nevelési alkotások megismertetése Miskolc és természeti környezetének területi jellegzetességei által.
fejlesztési céljai
Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, problémamegoldó képesség és kreativitás fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás-szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának
megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének
fejlesztésével.
Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képességfejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projektfeladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség és kreativitás fejlesztése.
Az együttműködő képesség társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.
A lakóhely elhelyezése az infrastruktúra rendszerében. Konkrét példák besorolása.
Saját település megtalálása Magyarország térképén. Közös bemutató készítése a
lakóhely kulturális és természeti értékeiről. A természeti és mesterséges fogalompár
alkalmazása a lakóhely értékeinek leírásában.

Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése.
Magyar nyelv és irodalom: Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő
verbális képességek fejlesztése.
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Utazás tervezése a lakóhely és valamely nevezetes helység között, térkép
segítségével: úti cél megtalálása, közbenső állomások felsorolása, látnivalók
felsorolása, a távolság és időtartam becslése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Rész-egész viszony, távolságbecslés, térkép, Magyarország, település, közlekedési eszköz, tömegközlekedés.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
A fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti
környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében.
Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott
szempontsor szerint.

Környezetismeret 4. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A Bükki

Órakeret/óraszám:
4/2

Növények, állatok, természetes és mesterséges környezet.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

MEGTART, HA MEGTAROD
Nemzeti Park természeti csodáinak, állat- és növényvilágának a megismerése.

nevelési

A hagyományos életmód és a helyi tudás jelentőségének megláttatása a környezethez és fenntarthatósághoz kötődően. A környezet- és
természetvédelem szerepének felismertetése. Az ember-természet kapcsolat, mint rendszer értelmezése konkrét példán keresztül. A
tapasztalati tudás értékelése. A természeti ritmusok és ünnepeink, jeles napjaink közötti kapcsolatok felismertetése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Az iskolához legközelebb eső nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerése,
értékmentő munkájának megértése.
A természetvédelem és a fenntarthatóság kapcsolatának felismerése.
Egy-két anyag feldolgozásának kipróbálása (pl. agyag, fűzfavessző,
gyógynövényszárítás).

Ének-zene: népdalok.
Vizuális kultúra: népművészet.
Erkölcstan: a természet tisztelete, a hagyományok jelentősége.
Matematika: rész-egész kapcsolat.
Technika, életvitel és
gyakorlat: anyagok felhasználása, megmunkálása; élelmiszerek tartósítása.
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Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes élőhely, tapasztalati tudás, egyensúly.
Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére.
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. A
fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti
környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében. Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek
kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. Egy természetes életközösség bemutatása.
Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének ismerete.

Környezetismeret 4. osztály 2.
A Bükki Nemzeti Park természeti csodáinak, állat- és növényvilágának a megismerése.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
4/1

Előzetes tudás:

Növények, állatok, természetes és mesterséges környezet.
A hagyományos életmód és a helyi tudás jelentőségének megláttatása a környezethez és fenntarthatósághoz kötődően. A környezet- és
természetvédelem szerepének felismertetése. Az ember-természet kapcsolat, mint rendszer értelmezése konkrét példán keresztül. A
tapasztalati tudás értékelése. A természeti ritmusok és ünnepeink, jeles napjaink közötti kapcsolatok felismertetése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Az iskolához legközelebb eső nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerése, Ének-zene: népdalok.
értékmentő munkájának megértése. A természetvédelem és a fenntarthatóság Vizuális kultúra: népművészet.
kapcsolatának felismerése.
Erkölcstan: a természet tisztelete, a hagyományok jelentősége.
Egy-két anyag feldolgozásának kipróbálása (pl. agyag, fűzfavessző, Matematika: rész-egész kapcsolat.
Technika, életvitel és
gyógynövényszárítás). Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás- gyakorlat: anyagok felhasználása, megmunkálása; élelmiszerek tartósítása.
szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek
intenzív fejlesztése. A tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források
és azok használatának megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai
feldolgozás képességének fejlesztésével. Anyanyelvi kommunikáció területén a
témában elmélyülést követő verbális képességek fejlesztése, természettudományos
és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben
elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének képességfejlesztése. Az
esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség és kreativitás fejlesztése. Az
együtt működőképesség társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes élőhely, tapasztalati tudás, egyensúly.
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési
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A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére.
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. A
fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti
környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében. Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek
kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. Egy természetes életközösség bemutatása.
Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének ismerete.

Környezetismeret 4. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A Bükki Nemzeti Park természeti csodáinak, állat- és növényvilágának a megismerése.

Órakeret/óraszám:
4/1

Növények, állatok, természetes és mesterséges környezet.
A hagyományos életmód és a helyi tudás jelentőségének megláttatása a környezethez és fenntarthatósághoz kötődően. A környezet- és
természetvédelem szerepének felismertetése. Az ember-természet kapcsolat, mint rendszer értelmezése konkrét példán keresztül. A
tapasztalati tudás értékelése. A természeti ritmusok és ünnepeink, jeles napjaink közötti kapcsolatok felismertetése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Az iskolához legközelebb eső nemzeti park vagy tájvédelmi körzet megismerése, Ének-zene: népdalok.
értékmentő munkájának megértése. A természetvédelem és a fenntarthatóság Vizuális kultúra: népművészet.
kapcsolatának felismerése. Egy-két anyag feldolgozásának kipróbálása (pl. agyag, Erkölcstan: a természet tisztelete, a hagyományok jelentősége.
fűzfavessző, gyógynövényszárítás). Az önálló tanulás képességének kialakítása, az Matematika: rész-egész kapcsolat.
Technika, életvitel és
olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző gyakorlat: anyagok felhasználása, megmunkálása; élelmiszerek tartósítása.
képességek intenzív fejlesztése. A tanulási szokások és technikák tanulása, a
különféle források és azok használatának megismerése. A szelekció, az
összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztésével.
Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képességfejlesztése. Az esztétikai művészeti
tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése során elvárásai
követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének
kialakítása, probléma megoldó képesség és kreativitás fejlesztése. Az együtt
működőképesség társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Fenntarthatóság, fokgazdálkodás, természetvédelem, vizes élőhely, tapasztalati tudás, egyensúly.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Az egészséges életmód alapvető elemeinek alkalmazása az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére.
Képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására. A
fenntartható életmód jelentőségének magyarázata konkrét példán keresztül, a hagyományok szerepének értelmezése a természeti
környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében. Az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek
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kapcsolatainak a bemutatása, az élőlények csoportosítása tetszőleges és adott szempontsor szerint. Egy természetes életközösség bemutatása.
Magyarország elhelyezése a földrajzi térben, néhány fő kulturális és természeti értékének ismerete.

Ének-zene 1. osztály 1.
Adventi és karácsonyi énekek
310 (advent), 326 (karácsony)

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
7/2
ritmus érzék, kotta ismerete, dallamvezetés

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Zeneértő és - érző képesség fejlesztése segítségével a személyes hit és az osztályközösség
gyülekezeti jellegének megerősítése, illetve az önmegismerésre, empátiára, kommunikációra
való nevelés.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

310. dicséret (advent), 326. dicséret (karácsony)
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén.
Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében.

Magyar irodalom: advent
karácsonyi versek, mesék
Hittan:
Advent: Adventus, latin eredetű szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az ünnep eredete az V-VI.
századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való felkészülés időszaka.
Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje.
Karácsony: Jézus Krisztus születése

dicséret, advent, karácsony
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása.

365

Ének-zene 1. osztály 2.
Nagyheti és húsvéti énekek
337.(nagyhét), 353. dicséret 1. verse (húsvét)

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
7/3
ritmus érzék, kotta ismerete, dallamvezetés
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Zeneértő és - érző képesség fejlesztése segítségével a személyes hit és az osztályközösség
gyülekezeti jellegének megerősítése, illetve az önmegismerésre, empátiára, kommunikációra
való nevelés.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

337. dicséret ( nagyheti), 326. dicséret (húsvét)
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén.
Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében.

Magyar irodalom: jeles napok
Hittan:
Nagyhét: A nagyhét a nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól nagyszombatig. Napjai:
nagycsütörtök utolsó vacsora, nagypéntek Jézus kereszthalála, nagyszombat.
Húsvét: Jézus Krisztus feltámadása

dicséret, nagyhét, nagyböjt, virágvasárnap, húsvét
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása.
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Ének-zene 1. osztály 3.
Áldozócsütörtöki és pünkösdi énekek
A 358.(áldozócsütörtök), 463. dicséret 1. verse (pünkösd)

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
7/2
ritmus érzék, kotta ismerete, dallamvezetés

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Zeneértő és - érző képesség fejlesztése segítségével a személyes hit és az osztályközösség
gyülekezeti jellegének megerősítése, illetve az önmegismerésre, empátiára, kommunikációra
való nevelés.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

358.(áldozócsütörtök), 463. dicséret 1. verse (pünkösd)
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén.
Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében.

Magyar irodalom: jeles napok
Hittan:
Áldozócsütörtök: Húsvét után a 40. nap, ekkor ünnepeljük Jézus Krisztus mennybemenetelét.
Pünkösd: Húsvét után 50 nappal, a Szentlélek kitöltetése, és egyben az első gyülekezet
megalakulása.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

áldozócsütörtök, pünkösd, dicséret
A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása.
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Ének-zene 2. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
7/3

adventi, karácsonyi, nagyheti, húsvéti, áldozócsütörtök és pünkösdi énekek

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Az istentisztelet részeinek énekei
Kezdő
Imádság, bűnbánat
Hálaadó

nevelési

Zeneértő és - érző képesség fejlesztése segítségével a személyes hit és az osztályközösség
gyülekezeti jellegének megerősítése, illetve az önmegismerésre, empátiára, kommunikációra
való nevelés. A gyülekezeti ének sajátos összetevőinek megismertetése.
A gyülekezeti éneklés megszerettetése, az élményekből fakadó kollektív és egyéni éneklési
kedv felkeltése, az éneklési kultúra továbbfejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Kezdő: 161., 165. dicséret 1. verse
Imádság, bűnbánat: 475. dicséret 1. verse
Hálaadó 225. dicséret 1. verse
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén.
Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében.

Hittan: Istentiszteleti liturgia

dicséret, imádság, bűnbánat, hálaadás, istentiszteleti liturgia
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása.
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Ének-zene 2. osztály 2.
A reformáció ünnepének énekei

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
7/3
adventi, karácsonyi, nagyheti, húsvéti, áldozócsütörtök és pünkösdi énekek,

Előzetes tudás:

Zeneértő és -érző képesség fejlesztése segítségével a személyes hit és az osztályközösség
gyülekezeti jellegének megerősítése, illetve az önmegismerésre, empátiára, kommunikációra
való nevelés. A gyülekezeti ének sajátos összetevőinek megismertetése.
A gyülekezeti éneklés megszerettetése, az élményekből fakadó kollektív és egyéni éneklési
kedv felkeltése, az éneklési kultúra továbbfejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

25., 90. zsoltár és a 390. dicséret 1. verse
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén.
Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Hittan:
Reformáció: A reformáció a 16. században, Nyugat-Európában a katolikus egyház hibáinak
bírálatával és hibáira való válaszként indult mozgalom. A 15–16. századokban végbemenő
gazdasági, társadalmi és politikai változások, a reneszánsz és a humanizmus eszméinek
elterjedése következtében megváltozott a vallással kapcsolatos magatartás. Egyre fokozódott a
katolikus egyház bírálata. Luther Márton először az általa megfogalmazott 95 tézissel hívta fel a
figyelmet a hibákra (1517. október 31-én kiszegezte követeléseit és tanításait a wittenbergi
kolostor kapujára), majd fokozatosan távolodott el a római vezetéstől. Ezzel egy időben Ulrich
Zwingli, majd Kálvin János Svájcban is elindította új, független vallási mozgalmát. E mozgalmak
tagjait a pápasággal szembeni tiltakozás („protestálás”) miatt protestánsoknak nevezték, a
kereszténységnek ekkor kialakuló nagy ága a protestantizmus. A reformáció egyes irányzatainak
szétválása a különböző protestáns egyházak, felekezetek kialakulásához, majd
megerősödéséhez vezetett. Ezek közül az evangélikus egyház (más néven lutheránus egyház) és
a református egyház a legismertebbek. Befolyása megtartása érdekében a katolikus egyház az
ellenreformációval válaszolt.

dicséret, zsoltár, reformáció, Luther Márton, Ulrich Zwingli, Kálvin János
A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása.
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Ének-zene 2. osztály 3.
Hitmélyítő énekek

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
7/1
Az Istentisztelet részeinek énekei

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Zeneértő és - érző képesség fejlesztése segítségével a személyes hit és az osztályközösség
gyülekezeti jellegének megerősítése, illetve az önmegismerésre, empátiára, kommunikációra
való nevelés. A gyülekezeti ének sajátos összetevőinek megismertetése.
A gyülekezeti éneklés megszerettetése, az élményekből fakadó kollektív és egyéni éneklési
kedv felkeltése, az éneklési kultúra továbbfejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

299. dicséret 1. verse
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén.
Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében.

Hittan:
Mi az igaz hit? Az igaz hit nemcsak oly biztos ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt,
amit Isten az ő Igéjében nekünk kijelentett, hanem azon felül még az a szívbéli bizodalom is,
melyet Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem
nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz az ő ingyen kegyelméből,
egyedül a Krisztus érdeméért.

hit, bűnbocsánat, kegyelem, kijelentés
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása.
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Ének-zene 3. osztály 1.
Nemzeti ünnepeink (okt. 6., okt. 23.)

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

7/2
Ünnepeink, az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak ismerete

nevelési

A gyülekezeti ének sajátos összetevőinek megismertetése.
A zenei hallás fejlesztésével a zenei emlékezet és képzelet fejlesztése.
A történelmi időszemlélet kialakítása, az összefüggések felismertetése, megláttatása egyes
történelmi korok és stíluskorszakok segítségével.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A 385., 399. dicséret 1. verse
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén.
Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében.
Tudjanak közösen és egyénileg az énekek tartalmának, üzenetének megfelelően
kifejezően énekelni a tanult énekeket lehetőleg fejből, egységes hangszínnel.

Hittan:
Jeremiás Izrael egyik legnagyobb prófétája. A Kr. e. 7.-6. sz. fordulóján élt. Prófétai tevékenységét
- másokhoz hasonlóan - ő is azzal a meggyőződéssel kezdte, hogy a nép majd megtér a szavára.
Azonban reménye hamar kétkedésbe fordult, amikor szavai nem váltak valóra, beszéde
hatástalan maradt. A templomban - komor jóslatai miatt - az őrültek közé sorolták, a város
vezetői részéről megvetést tapasztalt.
Reformáció: A reformáció a 16. században, Nyugat-Európában a katolikus egyház hibáinak
bírálatával és hibáira való válaszként indult mozgalom. A 15–16. századokban végbemenő
gazdasági, társadalmi és politikai változások, a reneszánsz és a humanizmus eszméinek
elterjedése következtében megváltozott a vallással kapcsolatos magatartás. Egyre fokozódott a
katolikus egyház bírálata. Luther Márton először az általa megfogalmazott 95 tézissel hívta fel a
figyelmet a hibákra (1517. október 31-én kiszegezte követeléseit és tanításait a wittenbergi
kolostor kapujára), majd fokozatosan távolodott el a római vezetéstől. Ezzel egy időben Ulrich
Zwingli, majd Kálvin János Svájcban is elindította új, független vallási mozgalmát. E mozgalmak
tagjait a pápasággal szembeni tiltakozás („protestálás”) miatt protestánsoknak nevezték, a
kereszténységnek ekkor kialakuló nagy ága a protestantizmus. A reformáció egyes irányzatainak
szétválása a különböző protestáns egyházak, felekezetek kialakulásához, majd
megerősödéséhez vezetett. Ezek közül az evangélikus egyház (más néven lutheránus egyház) és
a református egyház a legismertebbek. Befolyása megtartása érdekében a katolikus egyház az
ellenreformációval válaszolt.
Húsvét: Jézus Krisztus feltámadása.
Környezet: Az ünnepek jelentősége.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

nemzeti ünnep, Jeremiás, feltámadás
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A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása. Tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
ismeretében. A tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet menetében el tudják helyezni.

Ének-zene 3. osztály 2.
Napszaki imádságok
Órakeret/óraszám:
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

7/4
Ünnepeink, az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak ismerete

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A gyülekezeti ének sajátos összetevőinek megismertetése.
A zenei hallás fejlesztésével a zenei emlékezet és képzelet fejlesztése.
A történelmi időszemlélet kialakítása, az összefüggések felismertetése, megláttatása egyes
történelmi korok és stíluskorszakok segítségével.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A 491., 488., 500., 503. dicséret 1. verse
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Tudjanak közösen és egyénileg az énekek tartalmának, üzenetének megfelelően
kifejezően énekelni a tanult énekeket lehetőleg fejből, egységes hangszínnel.

Hittan: Reggeli, esti imádságok, úri imádság.
Imádság: Személyes beszélgetés Istennel.

imádság
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása. Tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
ismeretében. A tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet menetében el tudják helyezni.
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Ének-zene 3. osztály 3.
Ifjúsági énekek
Órakeret/óraszám:
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
7/1
Ünnepeink, az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak ismerete
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A gyülekezeti ének sajátos összetevőinek megismertetése.
A zenei hallás fejlesztésével a zenei emlékezet és képzelet fejlesztése.
A történelmi időszemlélet kialakítása, az összefüggések felismertetése, megláttatása egyes
történelmi korok és stíluskorszakok segítségével.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Ajtódnál valaki megáll, Jézus a mi oltalmunk
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Tudjanak közösen és egyénileg az énekek tartalmának, üzenetének megfelelően
kifejezően énekelni a tanult énekeket lehetőleg fejből, egységes hangszínnel.

Hittan:
Jézus Krisztus: Isten fia

oltalom
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Tudjanak közösen és egyénileg az énekek tartalmának,
üzenetének megfelelően kifejezően énekelni.
Tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak ismeretében. A tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében el tudják helyezni.
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Ének-zene 4. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Adventi és karácsonyi énekek
301.(advent), 316,318.(karácsony)

Órakeret/óraszám:
7/3

ünnepkörök
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Zeneértő és - érző képesség fejlesztése segítségével a személyes hit és az osztályközösség
gyülekezeti jellegének megerősítése, illetve az önmegismerésre, empátiára, kommunikációra
való nevelés.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A 301., 316. dicséret 1. és 2. verse és a 318. dicséret 1. verse
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén.
Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében.

Magyar irodalom: Karácsonyi versek
Hittan:
Advent: Adventus, latin eredetű szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az ünnep eredete az V-VI.
századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való felkészülés időszaka.
Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje.
Karácsony: Jézus Krisztus születése

dicséret, advent, karácsony
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása.
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Éneke-zene 4. osztály 2.
Nagyheti és húsvéti énekek
185. d. 1. verse 337. (húsvét)

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
7/2
ritmus érzék, kotta ismerete, dallamvezetés
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Zeneértő és - érző képesség fejlesztése segítségével a személyes hit és az osztályközösség
gyülekezeti jellegének megerősítése, illetve az önmegismerésre, empátiára, kommunikációra
való nevelés.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A 185. dicséret 1. verse és a 337.
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén.
Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében.

Hittan:
Nagyhét: A nagyhét a nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól nagyszombatig. Napjai:
nagycsütörtök utolsó vacsora, nagypéntek Jézus kereszthalála, nagyszombat.
Húsvét: Jézus Krisztus feltámadása

dicséret, nagyhét, húsvét
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása.
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Ének-zene 4. osztály 3.
Áldozócsütörtöki és pünkösdi énekek
A 358.(áldozócsütörtök), 371. dicséret 1-3. verse, 372. dicséret 1. verse (pünkösd)

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
7/2
ünnepek ismerete, elhelyezése az egyházi évben
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Zeneértő és - érző képesség fejlesztése segítségével a személyes hit és az osztályközösség
gyülekezeti jellegének megerősítése, illetve az önmegismerésre, empátiára, kommunikációra
való nevelés.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

358.(áldozócsütörtök), 463. dicséret 1. verse (pünkösd)
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén.
Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében.

Magyar irodalom: jeles napok
Hittan:
Áldozócsütörtök: Húsvét után a 40. nap, ekkor ünnepeljük Jézus Krisztus mennybemenetelét.
Pünkösd: Húsvét után 50 nappal, a Szentlélek kitöltetése, és egyben az első gyülekezet
megalakulása.

áldozócsütörtök, pünkösd, dicséret
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása.
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Technika és életvitel 1. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel

Órakeret 4/2

Iskolaérettség, társas kompetenciák
nevelési

Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség- fejlesztése.
Az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat
kivitelezése során elvárási követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag
alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás
fejlesztése.
Együttműködő képesség társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Magyar nyelv és irodalom: összevont projektóra – 2 óra
Anyanyelvi kommunikáció területéről a tantárgyi követelményhez kapcsolódó tartalomhoz
illeszkedő gyakorlati feladat.(terezés, kivitelezés, tervezés menetének dokumentálása).
Környezetismeret: összevont projektóra – 1 óra
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása, analizálása, a
folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések megfigyelések összegzése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
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Technika és életvitel 1. osztály 2.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel

Órakeret 4/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Iskolaérettség, társas kompetenciák
nevelési

Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség fejlesztése.
Az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat
kivitelezése során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag
alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás
fejlesztése.
Együttműködő képesség a társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Magyar nyelv és irodalom: összevont projektóra – 2 óra
Anyanyelvi kommunikáció területéről a tantárgyi követelményhez kapcsolódó tartalomhoz
illeszkedő gyakorlati feladat (tervezés, kivitelezés, tervezés menetének dokumentálása)
Környezetismeret: összevont projektóra – 1 óra
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása, analizálása, a
folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések megfigyelések összegzése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
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Technika és életvitel 2. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel

Órakeret 4/2

Iskolaérettség, társas kompetenciák
nevelési

Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képességfejlesztése.
Az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat
kivitelezése során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag
alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás
fejlesztése.
Együttműködő képesség társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Magyar nyelv és irodalom: összevont projektóra – 2 óra
Anyanyelvi kommunikáció területéről a tantárgyi követelményhez kapcsolódó tartalomhoz
illeszkedő gyakorlati feladat (tervezés, kivitelezés, tervezés menetének dokumentálása).
Környezetismeret: összevont projektóra – 1 óra
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása, analizálása, a
folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések megfigyelések összegzése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
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Technika és életvitel 2. osztály 2.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel

Órakeret 4/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Iskolaérettség, társas kompetenciák
nevelési

Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képességfejlesztése.
Az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat
kivitelezése során elvárási követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag
alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás
fejlesztése.
Együttműködő képesség társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Magyar nyelv és irodalom: Összevont projektóra – 2 óra
Anyanyelvi kommunikáció területéről a tantárgyi követelményhez kapcsolódó tartalomhoz
illeszkedő gyakorlati feladat (tervezés, kivitelezés, tervezés menetének dokumentálása).
Környezetismeret: összevont projektóra – 1 óra
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása, analizálása, a
folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések megfigyelések összegzése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
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Technika és életvitel 3. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Miskolc – helytörténeti hagyományainak megismertetése.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információszerzés lehetőségeinek ismerete.

A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Órakeret: 4/2

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyományainak megismertetése. A Magyar népköltészeti és műköltészeti
alkotások megismertetése Miskolc, és természeti környezetének területi jellegzetességei által.
Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának
megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének
fejlesztésével.
Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség- fejlesztése.
Az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat
kivitelezése során elvárási követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag
alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás
fejlesztése.
Együttműködő képesség társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom: összevont projektóra – 2 óra
Anyanyelvi kommunikáció területéről a tantárgyi követelményhez kapcsolódó tartalomhoz
illeszkedő gyakorlati feladat (tervezés, kivitelezés, tervezés menetének dokumentálása).
Környezetismeret: összevont projektóra – 1 óra
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása, analizálása, a
folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések megfigyelések összegzése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén.

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
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Technika és életvitel 3. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Miskolc – helytörténeti hagyományainak megismertetése.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információszerzés lehetőségeinek ismerete.

A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Órakeret: 4/2

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyományainak megismertetése. A Magyar népköltészeti és műköltészeti
alkotások megismertetése Miskolc, és természeti környezetének területi jellegzetességei által.
Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának
megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének
fejlesztésével.
Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség- fejlesztése.
Az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat
kivitelezése során elvárási követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag
alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás
fejlesztése.
Együttműködő képesség társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom: összevont projektóra – 2 óra
Anyanyelvi kommunikáció területéről a tantárgyi követelményhez kapcsolódó tartalomhoz
illeszkedő gyakorlati feladat (tervezés, kivitelezés, tervezés menetének dokumentálása).
Környezetismeret: összevont projektóra – 1 óra
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása, analizálása, a
folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések megfigyelések összegzése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
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Technika és életvitel 4. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Miskolc – helytörténeti hagyományainak megismertetése.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információszerzés lehetőségeinek ismerete.

A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Órakeret: 4/2

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyományainak megismertetése. A Magyar népköltészeti és műköltészeti
alkotások megismertetése Miskolc, és természeti környezetének területi jellegzetességei által.
Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának
megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének
fejlesztésével.
Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség fejlesztése.
Az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat
kivitelezése során elvárási követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag
alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás
fejlesztése.
Együttműködő képesség társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom: Összevont projektóra – 2 óra
Anyanyelvi kommunikáció területéről a tantárgyi követelményhez kapcsolódó tartalomhoz
illeszkedő gyakorlati feladat (tervezés, kivitelezés, tervezés menetének dokumentálása)
Környezetismeret: összevont projektóra – 1 óra
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása, analizálása, a
folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések megfigyelések összegzése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
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Technika és életvitel 4. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Miskolc – helytörténeti hagyományainak megismertetése.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információszerzés lehetőségeinek ismerete.

A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Órakeret: 4/2

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyományainak megismertetése. A Magyar népköltészeti és műköltészeti
alkotások megismertetése Miskolc, és természeti környezetének területi jellegzetességei által.
Anyanyelvi kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának
megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének
fejlesztésével.
Anyanyelvi kommunikáció területén a témában elmélyülést követő verbális
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség fejlesztése.
Az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat
kivitelezése során elvárási követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag
alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás
fejlesztése.
Együttműködő képesség társas kompetenciákon keresztüli kialakítása.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom: összevont projektóra – 2 óra
Anyanyelvi kommunikáció területéről a tantárgyi követelményhez kapcsolódó tartalomhoz
illeszkedő gyakorlati feladat (tervezés, kivitelezés, tervezés menetének dokumentálása).
Környezetismeret: összevont projektóra – 1 óra
Természettudományos megfigyelések, jelenségek összefüggéseinek feltárása, analizálása, a
folyamatok eredményeinek szintetizálása, következtetések megfigyelések összegzése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása.
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Rajz és vizuális kultúra 1. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Kifejezés, képzőművészet
Átélt élmények és események

Órakeret/óraszám: 7/ 2

Életkornak megfelelő pszicho motoros fejlettség. Iskolaérettség.
Az érzékelés finomítása. Különböző észlelési tapasztalatok, modalitások (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) áttétele, „fordítása”. Saját
élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a kifejezőképesség fejlesztése a mondanivaló kifejezésének érdekében történő eszköz
megválasztásával. Közvetlen élmény képi megjelenítése. Színtapasztalatok gazdagítása, színismeretek bővítése. Színérzék fejlesztése.
Színdifferenciáló képesség fejlesztése. Természeti látványok hangulatának visszaadása. Térábrázoló képesség fejlesztése játéktárgyakkal,
térbeli manipulációval

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A közvetlen környezetben található tárgyak, jelenségek minőségének (pl. illat, hang, Magyar nyelv és irodalom: Figyelem a beszélgetőtársra.
zene, szín, fény, felület, méret, mozgás, helyzet, súly) megtapasztalása különböző Szöveg üzenetének, érzelmi tartalmának megértése.
játékos feladatok során, a célzott élménygyűjtés és vizuális megjelenítés (pl. festés, Dráma és tánc: egyensúly-, ritmus- és térérzékelés, ritmusok megkülönböztetése.
rajzolás, kollázs, mintázás) érdekében, a vizuális nyelv alapvető elemeinek játékos Ének-zene: emberi hang, tárgyak hangja, zörejek megkülönböztetése hangerő, hangszín, ritmus
használatával. Különböző hangulatok ábrázolása: ritmusfelületek, zenére alkotás.
szerint.
Korábban átélt események, élmények (pl. kellemes, kellemetlen, hétköznapi, ünnepi, Környezetismeret: Anyagok tulajdonságai, halmazállapot-változás: mintázhatóság.
különleges, szokványos, felkavaró, unalmas) felidézésének segítségével, látott, Kísérletek oldatokkal, fénnyel, hővel.
hallott vagy elképzelt történetek (pl. tündérmesék, közösen kitalált játékok, Erkölcstan: én magam, szűkebb környezetem.
helyzetek, mesék, mesefolyamok) megjelenítése sík és/vagy plasztikai alkotásban Matematika: változás kiemelése, az időbeliség megértése.
(pl. színes, grafikus, vegyes technikájú, mintázott vagy konstruált) az elemi
kompozíciós elvek figyelembevételével.
Sík vagy plasztikai alkotás, különböző anyagok megismerése (pl. gipsz, agyag stb.)
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Érzékelés, önkifejezés, pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, mintázat, felület, sík, tér, grafikai és plasztikai eljárás, kompozíció.
A tanulás tanítása: átvezetni játékközpontú tevékenységből tanulás tevékenységbe. Az iskolába lépő kisgyermekben megőrizni,
A fejlesztés várt eredményei az továbbfejleszteni a megismerési vágyat, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot, motiváltságot. Fogékonnyá tenni értékek
évfolyam végén:
iránt. Szokások kialakítása, rögzítés, vizuális műveltség megalapozása.
Komplex nevelés.
Technikai kompetencia.
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Rajz és vizuális kultúra 1. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Kifejezés, képzőművészet
Valós és képzelt látványok

Előzetes tudás:

Életkornak megfelelő pszicho motoros fejlettség. Iskolaérettség.

Órakeret/óraszám: 7/ 3

Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése. Képalkotó- és kifejező képesség fejlesztése. Komponáló képesség fejlesztése
a kiemelés eszközeivel. Vizuális fantázia (képzelőerő) fejlesztése. Asszociációs készség, képzettársítási készség fejlesztése.
Plasztikai érzék fejlesztése. Plasztikai minőségek sokféleségének megtapasztalása. Plasztikai kifejezőképesség fejlesztése. Formaérzék,
karakterérzék fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek élő és élettelen szereplőinek (pl. Magyar nyelv és irodalom: Élmények, tartalmak felidézése. Szép könyvek.
hősök, ártók, bajkeverők, segítők, varázstárgyak, csodaeszközök), természetes és Dráma és tánc: Dramatikus formák.
épített környezetének (pl. indák, ligetek, erdők, vizek, örvények, bódék, paloták, Fejlesztő játékok. Népi rigmusok, néptánc.
hidak, tornyok) illusztratív jellegű ábrázolása (pl. sorozatként, képeskönyvként) Környezetismeret: Mozgásjelenségek, kísérletek. Optika. Népművészeti tájegységek.
emlékképek felidézésével, megfigyelések segítségével és a fantázia által.
Ének-zene: Cselekményes dalanyag, dramatizált előadás. Ritmus, hangszín, hangmagasság,
Környezetünk valós elemeinek, tárgyainak, tereinek (pl. háztartási gép, óra, motor, zene és zörej. Népzene: népzenei motívumokkal való ismerkedés. Népi hangszerek.
fészek, odú, fa, talaj), különleges nézőpontból (belülről, fentről, alulról) való Erkölcstan: Közösségek. A mesevilág szereplői. Mese és valóság.
megjelenítése a fantázia és a megfigyelés révén, a kifejezési szándéknak megfelelő Matematika: Képi emlékezés, részletek felidézése. Nézőpontok. Mozgatás. Síkmetszetek
anyagok, eszközök, méretek felhasználásával (pl. színes-, grafikai technika, mintázás, képzeletben.
konstruálás talált tárgyakból, azok átalakításával).
Művészeti alkotások és fotók nézegetése megadott szempontok szerint (pl. alakok,
szereplők, terek, tárgyak, mérete, színe, tónusa). A megállapítások segítségével
továbbgondolva a látvány sugallta jelenséget, képi tartalmat egy új alkotás
létrehozásának érdekében (pl. más térben és időben, más szereplőkkel), különböző
művészeti műfajokban (dráma, hang-zene, mozgás, vizuális: installáció,
fotómanipuláció).
Egyetemes művészeti és magyar népművészeti motívumokkal való ismerkedés,
bevezetés a magyar népi kultúrába, formakincsek megismerése által.
Motívumgyűjtés különböző médiumokból, múzeumpedagógiai óra, ehhez
kapcsolódó tanulmányi kirándulások (népviselet, kismesterségek, népi építészet
stb.)
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Illusztráció, kompozíció, kiemelés, karakteres forma, festészet, szobrászat, fotó, műalkotás, reprodukció, idő.
Tárlat, régészet. Népművészeti fogalmak: népviselet stb.
A tanulás tanítása: átvezetni játékközpontú tevékenységből tanulás tevékenységbe. Az iskolába lépő kisgyermekben megőrizni,
A fejlesztés várt eredményei az továbbfejleszteni a megismerési vágyat, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot, motiváltságot. Fogékonnyá tenni értékek
évfolyam végén:
iránt. Szokások kialakítása, rögzítés, vizuális műveltség megalapozása. Komplex nevelés. Esztétikai és művészeti tudatosság.
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Rajz és vizuális kultúra 1. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Tárgy- és környezetkultúra
Valós és kitalált tárgyak
Életkornak megfelelő pszicho motoros fejlettség. Iskolaérettség.

Órakeret/óraszám: 7/ 2

Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése. A tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának megtapasztalása.
Forma és funkció összefüggés, formaérzék fejlesztése. Megfigyelőképesség fejlesztése (a munkafázisok megfigyelése). A gondos kivitelezés,
különböző anyagok, eljárások, személyes tapasztaláson alapuló megismerése. Egyszerű kézműves technikák megfigyelése, rekonstruálása.
Jeles napok szokásainak és tárgyi kellékeinek megismerése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: Természeti, technikai és épített rendszerek.
Anyagismeret.

Segítő, varázserejű tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, szőnyeg, edény, bútor,
ékszer, szerszám, jármű stb.) tervezése létrehozása meghatározott mesebeli célok
(pl. mindent halló, látó, elrejtő, védő, szállító) érdekében, oly módon, hogy a tárgy
külseje (pl. forma, díszítés, méret, anyag) utaljon funkciójára.
Közlekedés és környezetünk témában tervezési feladat (pl. közlekedési táblák,
jelzések, piktogramok ismerete, felhasználása. Társasjáték konstruálása
(piktogramok készítése, gyártása, újraértelmezése). Saját jelrendszer kialakítása.
Csoportos munka.
Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. konyhai eszköz, játék,
öltözék, öltözék kiegészítő, hangszer, szerszám) létrehozása meghatározott
tulajdonos számára (pl. adott személyiség, foglalkozás, életkor, nemek szerint).
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Dráma és tánc: népi gyermekjátékok.
Ének-zene: Népzeneéneklés, ritmikus mozgással, néptánccal. Hangszerek.
Technika, életvitel és gyakorlat: eszközhasználat, anyagok megismerése.
Erkölcstan: valóság és képzelet.
Matematika: objektumok alkotása.

Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözék kiegészítő
Piktogram, logó, embléma.
A tanulás tanítása: átvezetni játékközpontú tevékenységből tanulás tevékenységbe. Az iskolába lépő kisgyermekben megőrizni,
továbbfejleszteni a megismerési vágyat, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot, motiváltságot. Fogékonnyá tenni értékek
iránt. Szokások kialakítása, rögzítés, vizuális műveltség megalapozása.
Komplex nevelés.
Természettudományos és technikai kompetencia.
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Rajz és vizuális kultúra 2. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Vizuális kommunikáció
Vizuális jelek a környezetünkben

Előzetes tudás:

Életkornak megfelelő pszicho motoros fejlettség. Iskolaérettség.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Jeltervezés, jelalkotás változatos méretben (pl. apró pecsét, tábla, land art szerű
méretben udvaron, játszótéren), különböző anyagokból (pl. agyag, madzag,
papírdúc, fatábla, talált anyag, homok, kavics, falevél, víz) meghatározott célok
érdekében (pl. eligazodás, útbaigazítás, védelem, figyelemfelkeltés).
Közlekedési jelek, és egyéb jelrendszerek (piktogram, logó, cégér, címer).
Információ, vizuális jelek gyűjtése, helyszínek megismerése (intézmények, utca,
otthon, használati eszközök.)
Környezetünkben található jelek, jelzések (pl. jelzőlámpa, térkép, alaprajz,
közlekedési tábla, cégér, piktogram, embléma, szimbólum, zászló, márkajelzés, logó)
összegyűjtése játékos feladatok létrehozásának céljából (pl. valós és virtuális
társasjáték, dramatikus játék, kincsvadászat).
Vallástörténeti jelképek, ikonográfiai alapismeretek, helyszínek megismerése.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

7/2

Megfigyelőképesség fejlesztése. Vizuális kommunikációs képesség fejlesztése. Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, vizuális
szimbólumok olvasása és létrehozása. Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése. Redukciós képesség fejlesztése. A vizuális nyelv
elemeinek, pont, vonal, folt, szín megismerése és tudatos használata, szerepük felismerése a képalkotásban. Vonalas jellegű, foltszerű
előadásmód. Méretkülönbségek felismerése, a léptékváltás alapjai.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Órakeret/óraszám:

Kapcsolódási pontok:
Matematika: tájékozódás térben, síkban, a tájékozódást segítő viszonyok.
Környezetismeret: A térkép legfontosabb elemeinek felismerése. Jelek, jelzések. Természeti
jelenségek, természetes anyagok.
Technika, életvitel és gyakorlat: jelzőtáblák, piktogramok, magyarázó ábrák.

Modell, látvány, jelalkotás, piktogram, embléma, térkép, alaprajz, cégér, szimbólum, lépték, piktogram.
Megőrizni, továbbfejleszteni: megismerési vágyat, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot, motiváltságot.
Megszerzett ismeretek bővítése. Fogékonnyá tenni értékek iránt (környezeti, természeti, társas, társadalmi). Alapvető képességek,
alapkészségek fejlesztése. Természettudományos és technikai kompetencia. Tanítási tartalmak feldolgozása, alapvető ismeretek közvetítése
élményszerű tanulással, cselekedtető, gondolkodtató tevékenységekkel, kreativitást ösztönző, játékos feladatokkal csoportos munkákszocializálódás. Szociális kompetencia. További –új ismeretekhez kapcsolódó- szokások kialakítása, rögzítése. Vizuális műveltség bővítése.
Komplex nevelés. Médiatudatosságra nevelés.
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Rajz és vizuális kultúra 2. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A média kifejezőeszközei
Kép, hang, cselekmény
Iskolaérettség.

Órakeret/óraszám: 7/2

Médiaélmények feldolgozása, önreflexiós készség fejlesztése. Az érzelemkifejezés képességének a fejlesztése. A figyelmi koncentráció, az
érzékelés pontosságának fejlesztése. A médiaszövegek alapvető alkotóelemeinek azonosítása. Annak felismerése, hogy a médiaszövegek
emberek által mesterségesen előállított alkotások (a média konstruált valóság). Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában.
Saját vélemény megfogalmazása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Különböző médiaszövegek (pl. animációs mesék, videojátékok) alapvető Magyar nyelv és irodalom: A szövegértés szövegtípusnak megfelelő funkciójáról, folyamatáról
kifejezőeszközeinek (hanghatások, vizuális jellemzők) megfigyelése és értelmezése alkotott ismeret, meggyőződés kialakítása, fejlesztése.
közvetlen példák alapján. A kép és hang szerepének megfigyelése a mesevilág Alapvető erkölcsi, esztétikai fogalmak, kategóriák (szép, csúnya, jó, rossz, igaz, hamis).
teremtésében (pl. animációs meséken keresztül).
A történetiségen alapuló összefüggések megértése egy szálon futó történekben.
Adott mese, vagy történet (Bibliai, népmesei) feldolgozása: képsorozat, képregény Összefüggő mondatok alkotása képek, képsorok segítségével, adott vagy választott témáról.
készítése. Karaktertervezés. Tér-időábrázolás, művészettörténeti példákon Népmese, más népek meséi, mondavilágok, mitológiák, Bibliai történetek megismerése.
keresztül. Egyszerű médiaszövegek (pl. animációs mesék, reklám) cselekménye Erkölcstan: önmaga megértése, mesék kapcsolatrendszerének elemzése, mesei szereplők és
kezdő- és végpontjának, a cselekményelemek sorrendjének megfigyelése közvetlen tulajdonságaik (lent-fönt, jó-rossz). Pozitív-negatív cselekmény, tanulságok adott korcsoport
példák alapján. Címadás. A mediatizált történetek szereplőinek (hősök és gonoszak) élethelyzeteihez igazítása, áthelyezése.
azonosítása, az animációs mese morális tanulságainak felismerése.
Környezetismeret: az érzékszervek működésének megtapasztalása, szerepének, védelmének
A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, szomorúság, düh, félelem) felismerése a tájékozódásban, az információszerzésben.
felismerése, kifejezése. Egyszerű (pl. kitalált vagy átélt) cselekmény megjelenítése Ének-zene: Emocionális érzékenység fejlesztése. A teljes figyelem kialakításának fejlesztése.
képekkel (pl. rajzzal, képsorozattal), megfelelő hanghatásokkal (pl. zörejjel, Tapasztalat a zenei jelenségekről. Zene és cselekmény kapcsolata.
énekhanggal) kiegészítve. Hangzó médiaszövegek megjelenítése rajzban.
Dráma és tánc: mese főhősének kiválasztása és a választás indoklása.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Állókép, mozgókép, zene, emberi hang, zaj, zörej, csend.
Mozi, képregény.
Megőrizni, továbbfejleszteni: megismerési vágyat, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot, motiváltságot.
A fejlesztés várt eredményei az Megszerzett ismeretek bővítése.
évfolyam végén:
Fogékonnyá tenni értékek iránt (környezeti, természeti, társas, társadalmi). Anyanyelvi kommunikáció.
Alapvető képességek, alapkészségek fejlesztése.
Tanítási tartalmak feldolgozása, alapvető ismeretek közvetítése élményszerű tanulással, cselekedtető, gondolkodtató tevékenységekkel,
kreativitást ösztönző, játékos feladatokkal, csoportos munkákkal a szociális kompetencia erősítése.
További –új ismeretekhez kapcsolódó- szokások kialakítása, rögzítés
Vizuális műveltség bővítése.
Komplex nevelés. Esztétikai és művészeti tudatosság.
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Rajz és vizuális kultúra 2. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Tárgy- és környezetkultúra
Valós és kitalált tárgyak

Órakeret/óraszám: 7/3

Életkornak megfelelő pszicho motoros fejlettség. Iskolaérettség.
Tárgyalkotó vizuális, esztétikai és manipulatív képességek fejlesztése. A tárgykészítés folyamatainak, gondolkodásmódjának megtapasztalása.
Forma és funkció összefüggés, formaérzék fejlesztése. Megfigyelőképesség fejlesztése (a munkafázisok megfigyelése). A gondos kivitelezés,
különböző anyagok, eljárások, személyes tapasztaláson alapuló megismerése. Egyszerű kézműves technikák megfigyelése, rekonstruálása.
Jeles napok szokásainak és tárgyi kellékeinek megismerése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Segítő, varázserejű tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltözék, szőnyeg, edény, bútor,
ékszer, szerszám, jármű) tervezése létrehozása meghatározott mesebeli célok (pl.
mindent halló, látó, elrejtő, védő, szállító) érdekében, oly módon, hogy a tárgy külseje
(pl. forma, díszítés, méret, anyag) utaljon funkciójára.

Környezetismeret: Természeti, technikai és épített rendszerek.
Anyagismeret.
Dráma és tánc: Népi gyermekjátékok.

Hétköznapi tevékenységek során használatos tárgyak (pl. konyhai eszköz, játék, Ének-zene: Népzeneéneklés, ritmikus mozgással, néptánccal. Hangszerek.
öltözék, öltözék kiegészítő, hangszer, szerszám) létrehozása meghatározott
tulajdonos számára (pl. adott személyiség, foglalkozás, életkor, nemek szerint).
Technika, életvitel és gyakorlat: Eszközhasználat. Hagyományos anyagok ismerete.
Használati tárgy, bútor, jármű egyéb makett, modell tervezése, készítése,
kivitelezése.
Erkölcstan: Valóság és képzelet.
Régi és új együttes alkalmazása (népművészeti motívumok, tárgyak
újraértelmezése). Forma és funkció kapcsolata.
Matematika: Objektumok alkotása.
Tárgytervezés, forma, funkció, alkalmazkodás, díszítés, öltözék kiegészítő.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Makett, modell.
Megőrizni, továbbfejleszteni: megismerési vágyat, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot, motiváltságot.
A fejlesztés várt eredményei az Megszerzett ismeretek bővítése.
évfolyam végén:
Természettudományos és technikai kompetenciák.
Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Fogékonnyá tenni értékek iránt (környezeti, természeti, társas, társadalmi). Nemzeti
öntudat.
Alapvető képességek, alapkészségek fejlesztése
Tanítási tartalmak feldolgozása, alapvető ismeretek közvetítése élményszerű tanulással, cselekedtető, gondolkodtató tevékenységekkel,
kreativitást ösztönző, játékos feladatokkal, csoportos munkákkal szociális kompetenciák erősítése.
További –új ismeretekhez kapcsolódó- szokások kialakítása, rögzítés.
Vizuális műveltség bővítése.
Komplex nevelés.
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Rajz és vizuális kultúra 3. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Vizuális kommunikáció
Utazások

Órakeret/óraszám: 7/3

A közvetlen környezet és a személyes tárgyak, taneszközök vizuális jelzéseinek alkalmazása. Időbeliség, minőségellentétek felismerése.

nevelési

Vizuális megfigyelőképesség és vizuális emlékezet fejlesztése. Analizáló és szintetizáló képesség fejlesztése. Forma- és arányérzék fejlesztése.
Karakterérzék fejlesztése. Képolvasó és képközlő képességek fejlesztése. Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése elemzéssel és ábrák
létrehozásával. Az idő, a változás, a folyamat képekben való ábrázolási képességének fejlesztése, történés képekben való elbeszélése. A
művészi, köznapi és tudományos közlések értelmezésének segítése, a kifejezés árnyaltságának fokozása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A környezetünkben észlelhető változások, folyamatok, mozgások (pl. természeti
jelenségek, életjelenségek: ember/növény/állat növekedése és öregedése,
jégolvadás, rozsdásodás, penészedés, árnyék, palacsintasütés, építkezés, varrógép,
kerékpár, daru, óra) azonosítása, vizuális megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok
és információk rögzítése szöveg és kép (pl. fotó, film, egyszerű animáció, rajz, ábra,
jel) segítségével.

Matematika: Tájékozódás a térben (síkon ábrázolt térben; szavakban megfogalmazott
információk szerint). A változás kiemelése; az időbeliség.
Magyar nyelv és irodalom: Információhordozók. Látványok verbális megfogalmazása. Az
időbeliség kifejezésének nyelvi lehetőségei.

Dráma és tánc: Verbális képességek fejlesztése játékkal.
Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának és történéseinek
képes, szöveges rögzítése (pl. útinapló, térkép, képregény, forgatókönyv, úti film) Környezetismeret: Változások, folyamatok, növények, állatok, épületek.
meghatározott cél (szórakoztatás, ismeretterjesztés, útikalauz, tájékozódás,
dokumentálás, elemzés, összehasonlítás) érdekében.
Térben és időben való utazás: régi művészettörténeti korokban való kalandozások,
valamint jövőbeli kalandok.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Változás, folyamat, mozgás, mozgásfázis, összehasonlítás, térkép, képregény, vizuális sűrítés.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Megőrizni, továbbfejleszteni: megismerési vágyat, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot, motiváltságot.
Megszerzett ismeretek bővítése.
Fogékonnyá tenni értékek iránt (környezeti, természeti, társas, társadalmi)
Alapvető képességek, alapkészségek fejlesztése.
Tanítási tartalmak feldolgozása, alapvető ismeretek közvetítése élményszerű tanulással, cselekedtető, gondolkodtató tevékenységekkel,
kreativitást ösztönző, elvontabb feladatokkal csoportos munkák- szocializálódás.
További –új ismeretekhez kapcsolódó- szokások kialakítása, rögzítés
Esztétikai- és művészeti tudatosság és kifejezőképesség: céltudatosabb vizuális megismerés.
Komplex nevelés.
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Rajz és vizuális kultúra 3. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A média társadalmi szerepe, használata
A média működési módja, mediális információforrások megbízhatósága

Órakeret/óraszám: 7/4

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak. A személyes közvetlen kommunikáció és a közvetett kommunikáció
közötti alapvető különbségek felismerése.

A tematikai egység nevelési Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediális információforrások megbízhatósága megítélésének fejlesztése.
fejlesztési céljai:
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Ismerkedés a média társadalmi funkcióival, működésmódjával.
Magyar nyelv és irodalom: Az életkornak megfelelő globális, információkereső, értelmező és
A szűkebb környezet médiahasználatának megfigyelése alapján beszélgetés egyes reflektáló olvasás.
médiaszövegek (pl. hírműsor, internetes honlap, televíziós sorozat, rajzfilm, film, Az információk keresése és kezelése. Különböző információhordozók a lakóhelyi és az iskolai
könyv, újság) hétköznapokban betöltött szerepéről, funkciójáról.
könyvtárban.
A médiakörnyezet szereplőinek azonosítása: médiatartalom-előállítók és a Mások véleményének megértése, elfogadása a vita során. Vélemények összevetése,
fogyasztók/felhasználók.
különbségek és hasonlóságok megfigyelése, felismerése és kritikája.
Médiaszövegek értelmezése alapján feltevések, állítások megfogalmazása a szöveg Erkölcstan: önálló gondolat vállalása, véleménynyilvánítás, mások gondolatai alapján, építő
keletkezésének hátteréről, az alkotó/közlő szándékáról (a korosztálynak megfelelő jellegű vitakultúra kialakítása; gondolatszabadsággal való ismerkedés.
reklámok, videojátékok, internetes portálok, animációs filmek, filmek segítségével). Technika: technikai, multimédiás eszközök ismerete, használata (videokamera,
Kisfilm készítése (történet, díszlet stb. kialakítása.)
fényképezőgép). Világítás és hangtechnikai ismeretek.
Annak felismerése, hogy a médiakörnyezet szereplői a tartalmat előállítók csoportja
és a közönség, a médiafogyasztók csoportjai.
A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, fotóriporter)
azonosítása, főbb elemeinek megismerése.
Médiaszövegek megbízhatósága: irányított beszélgetés a hír-álhír témakörről
konkrét médiaszövegek alapján.
Információk összegyűjtése, értelmezése, feldolgozása (pl. szövegalkotás) megadott
szempontok (pl. közlő szándéka, célcsoport) alapján.
Ismerkedés a kereskedelmi kommunikáció (reklám) sajátosságaival, a reklámok
megjelenésének változatos helyeivel, formáival. A reklámok működése (hatáskeltés)
néhány fontos eszközének megfigyelése konkrét reklámok tanulmányozásán
keresztül. Reklámkészítés (pl. egyszerű reklámszövegírás, plakátkészítés, reklámot
megjelenítő szerepjáték) annak érdekében, hogy reflektált viszony alakuljon ki a
reklámozás céljáról és eszközeiről.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Médiatartalom-előállító, médiafogyasztó, információ, hír, álhír, hírműsor, újság, újságíró, reklám, reklámfilm, tudatos fogyasztás,
médiahasználat.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Megőrizni, továbbfejleszteni: megismerési vágyat, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot, motiváltságot.
Megszerzett ismeretek bővítése.
Fogékonnyá tenni értékek iránt (környezeti, természeti, társas, társadalmi).
Digitális kompetencia: alapvető képességek, alapkészségek fejlesztése.
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Tanítási tartalmak feldolgozása, alapvető ismeretek közvetítése élményszerű tanulással, cselekedtető, gondolkodtató tevékenységekkel,
kreativitást ösztönző, elvontabb feladatokkal csoportos munkák- szocializálódás erősítése.
További –új ismeretekhez kapcsolódó- szokások kialakítása, rögzítés.
Céltudatosabb vizuális megismerés.
Anyanyelvi (verbális és nonverbális) kommunikáció.
Komplex nevelés.
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Rajz és vizuális kultúra 4. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A média kifejezőeszközei
A médiaszövegek nyelvi jellemzői és érzelmi hatása

Órakeret/óraszám: 7/3

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A médiaszövegek befogadása során saját érzések felismerése, kifejezése.
nevelési Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerését, médiaszöveg-olvasást segítő kompetenciák fejlesztése. Az elemi mozgóképi
szövegalkotó kódok kreatív alkalmazása, médiaszöveg-írás. A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjai, kifejező eszközei által kiváltott
érzelmek felismerése és kifejezése, az önreflexió fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A médiaszövegek kifejezőeszközeinek mélyebb megismerése.
Magyar nyelv és irodalom: Olvasási stratégiák, olvasást megértő folyamatot segítő technikák
A karakterábrázolás filmes eszközeinek megismerése: a pozitív és negatív hősök ismerete, alkalmazása a hatékonyabb megértés érdekében: a művek szerkezeti jellemzőinek
megjelenítésének technikái, különös tekintettel a mozgókép nyelvére (pl. jelmez, megfigyelése, a tér-idő változásainak felismerése.
smink, világítás, kameramozgás) és a hangokra: (beszélt nyelv, zene, zaj, zörej) az Az események sorrendjének, a mesélő személyének megállapítása.
életkornak megfelelő médiaszövegeken keresztül.
A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok
A különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű helyszín- és időviszonylatok kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre.
megfigyelése és értelmezése konkrét médiaszövegeken keresztül. Az elbeszélő Fogalmazásíráskor a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazása.
személyének azonosítása különböző médiaszövegekben (pl. animációs mesék, Irodalmi jártasság, korosztályhoz köthető irodalmi művek (kötelező, és szabadon választott
filmek). Különböző érzelmi töltetű történetek, tartalmak (verbális és nonverbális) művek).
kifejezése: hanggal, képpel és szöveggel (reklám tervezése, kivitelezése.) Ismert, Erkölcstan: Erkölcs és erkölcstelenség tapasztalása, mint példa. Szerepek a családon,
tanult irodalmi művekhez, tartalmakhoz reklámkészítés.
közösségen belül. A jó-rossz megjelenítése a művészetben.
Saját érzelmek felismerése és kifejezése különböző mozgóképi szövegek, és hangzó
anyagok befogadása során. A médiaszövegek alapvető kifejező eszközeinek (pl. Ének-zene: A teljes figyelem kialakításának fejlesztése.
mozgóképi nyelv, hangok) érzelmekre gyakorolt hatásának megfigyelése, kifejezése. Hangszín-érzelem, különböző élethelyzetben más a hangunk. Zene- ritmus-hangulat.
Kép és hangrögzítő eszközök használatának alapszintű megismerése.
Dráma és tánc: A mese/történet helyszíneinek és szereplőinek sorba vétele. A mese/történet
Egyszerű cselekmény megjelenítése képsorozattal (pl. rajz, digitális fotó, rövid szereplőinek beazonosítása, illetve viszonyaik meghatározása.
animációs film) és hangokkal.
Karakter: jellemzők (ábrázolási lehetőségek).
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Animáció, jelmez, smink, fény, cselekmény, vágás, zene, zaj, zörej, csend, emberi hang.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Megőrizni, továbbfejleszteni: megismerési vágyat, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot, motiváltságot.
Megszerzett ismeretek bővítése. Idegen nyelvi és anyanyelvi kommunikáció. Fogékonnyá tenni értékek iránt (környezeti, természeti, társas,
társadalmi). Alapvető képességek, alapkészségek fejlesztése. Tanítási tartalmak feldolgozása, alapvető ismeretek közvetítése élményszerű
tanulással, cselekedtető, gondolkodtató tevékenységekkel, kreativitást ösztönző, elvontabb feladatokkal csoportos munkák- szocializálódás
erősítése. További –új ismeretekhez kapcsolódó- szokások kialakítása, rögzítés. Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség:
céltudatosabb vizuális megismerés. Komplex nevelés.

Rajz és vizuális kultúra 4. osztály 2.
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Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Tárgy- és környezetkultúra
Mikro- és makro tér

Előzetes tudás:

Tárgyfajták, épülettípusok, térfunkciók felismerése.

Órakeret/óraszám: 7/4

Tapasztalatok szerzése a térformálás, térlehatárolás, térszervezés területén. Térkapcsolatok, térbeli viszonyok, térbeli tagolódások
létrehozása, installációs és ábrázoló, kifejező céllal. Megfigyelő és elemző képesség fejlesztése. Tárgytervezés, -szerkesztés, -alkotás,
konstrukciók létrehozása különböző anyagokból és célokra. Anyagok és eljárások ismerete; a tervezői attitűd és alkalmazkodó képesség
fejlesztése a tárgy rendeltetésének, használójának szem előtt tartásával, a megfelelő anyag- és eszközválasztással.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Matematika: Tárgyak tulajdonságainak kiemelése (analizálás); összehasonlítás, azonosítás,
Különböző épületek fotóinak csoportosítása megadott szempontok szerint (pl. megkülönböztetés; osztályokba sorolás. Adott objektum más nézőpontból.
rendeltetés, anyag, méret, elhelyezkedés, kor, díszítettség, fényviszony).
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban.
Megadott célt szolgáló kis tér (pl. váró-, lakótér, pince, fülke, raktár, dühöngő) Dráma és tánc: a színház formai elemei, látott előadásban, illetve alkalmazása saját
tervezése a kiválasztott épület lakójának (pl. tulajdonos, tulajdonos gyermeke, őr, rögtönzésekben.
takarító, vendég, kertész, háziállat, kísértet, szerzetes, zenész, festő, orvos), majd a Környezetismeret: az anyagfajták megmunkálhatósága, felhasználásuk. Fraktálok (rész-egész,
térhez tartozó, kapcsolódó tárgyak némelyikének elkészítse (pl. kulcs, tükör, ismétlődés)
függöny, polc, szék, csizma, kanna, tál, lámpa).
Ének-zene: Azonosság, hasonlóság, variáció felismerése. Ritmus-hangszerek, ritmikai
Makrokozmosztól a mikrokozmoszig (naprendszertől a tanteremig, sejtekig) többszólamúság.
tervezési feladat léptékváltásokkal (rajzok, makettek, modellek stb.) Rész-egész
kapcsolata egyszerűsítéssel, kiemeléssel, absztrahálás.
Példák, fotók, gyűjtése eltérő érzelmi hatást (pl. hétköznapi, ünnepélyes, titokzatos,
rideg, sejtelmes, szorongató, emelkedett félelmetes, vidám) kiváltó terekről (pl.
templom, iroda, park, szoba, lift, állványzat, zuhanyfülke, labirintus).
A terekhez kapcsolódó hangok, zenék, zörejek (pl. madárcsicsergés, jármű-zaj,
beszéd, nyikorgás, zene, hegedű, dob) gyűjtése, s a gyűjtött hanganyag
felhasználásával, valós, hangzó terek létrehozása, megépítése az adott tartalomnak
megfelelő anyag és méretválasztással (pl. karton, fonal, kóc, vászon, fém, vessző,
csuhé, agyag, drót, fa).
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Tértervezés, -szerkesztés, -alkotás, konstrukció, térkapcsolat, térbeli tagolás, tervezői attitűd. Analógia.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Megőrizni, továbbfejleszteni: megismerési vágyat, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot, motiváltságot. Megszerzett
ismeretek bővítése. Fogékonnyá tenni értékek iránt (környezeti, természeti, társas, társadalmi). Alapvető képességek, alapkészségek
fejlesztése. Tanítási tartalmak feldolgozása, alapvető ismeretek közvetítése élményszerű tanulással, cselekedtető, gondolkodtató
tevékenységekkel, kreativitást ösztönző, elvontabb feladatokkal csoportos munkák- szocializálódás erősítése. Természettudományos – és
technikai kompetencia. További –új ismeretekhez kapcsolódó- szokások kialakítása, rögzítése. Céltudatosabb vizuális megismerés. Komplex
nevelés.
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Sakk-logika 1-4. osztály
Hét
1.

Ismeretek, fogalmak
Ismerkedés
szokásokkal.

az

alapvető

A sakk egy stratégiai táblajáték.

Tevékenységek, eszközök
Beszélgetés a sakkról és egyéb társasjátékokról.
Kakukktojás keresés. Képi gondolkodás fokozatos
felváltása az elvont gondolkodással, és ezen keresztül az
elvont műveletek végzésének szintjéhez való közelítés.

Megjegyzés
Soroljanak fel társas játékokat, a stratégiai társasjáték
jellemzői.

A sakkjáték története
2.

Uralkodói jelképek

Korona készítése. Kézügyesség fejlesztése.

3.

A sakkbábok megismerése.

A sakkbábok megkülönböztetése.

A sereg felépítése.

Vilagos es sotet sereg felepítese. Hasonlóság és különbség a
sakkfigurák között
Szín, alak, forma osszehasonlítasa, osztalyozasa; rendezese
parosítassal, sorrendbe allítassal.
A csatamező megismerése.
Saját sakktábla készítése, választott színekkel.
Saját sakktábla készítése.
Tájékozódás irányok, távolság és szomszédosság szerint. A térbeli viszonyokat kifejező szavak (névutók) használata.
Beszélgetés a tájékozódásról régen és napjainkba.
Irány gyakorlatok játszása.
A sakktábla vízszintes sorainak és függőleges vonalainak
elnevezése.
A mezők neveinek és színeinek meghatározása.
Beszélgetése a bástya eredetéről, a köznapi életben hol
találkozhatunk bástyával.
A bástya helye a sakktáblán, mozgása, ütése, értékének
bemutatása. Sakk feladatok megoldása.
A futó kialakulásának története.
A futó helye a sakktáblán, mozgása, ütése, értékének
bemutatása.
Sakk feladatok megoldása.
A vezér báb kialakulásának története, a vezér báb
sokszínűségének megismerése.
A vezér helye a sakktáblán, mozgása, ütése, értékének
bemutatása.
Sakk feladatok megoldása.
A tanulók találjanak ki rövid történetet a megismert figurák
Az eddig tanultak felelevenítése, játékok a sakktáblán
felhasználásával.

A sakkbábok diagram szimbóluma
és értéke.
4.

Mező, vonal, sor, átló fogalmának
megismerése.

5.

A
mezők
megismerése.

6.

Bástya menetmódjának, ütésének,
alapállásban a helyének, értékének
megismerése.

7.

8.

Futó menetmódjának, ütésének,
alapállásban a helyének, értékének
megismerése.
Vezér menetmódjának, ütésének,
alapállásban a helyének, értékének
megismerése.
Ismétlés

9.

elnevezésének

A tanulók minél több halmazt nevezzenek meg.
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10.

11.
12.

13
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

A király megismerése, lépése, ütése, Beszélgetés a királyokról, kereszt a koronán.
alapállásban a helye. A játék A király helye a sakktáblán, mozgása, ütése, értékének
céljának hangsúlyozása.
bemutatása. A király nem léphet mindenhova.
Sakk feladatok megoldása.
Adjunk sakkot!
Célba dobás.
Veszélyben király.
Adjunk sakkot bástyával, futóval, vezérrel.
A huszár megismerése, lépése, A huszár ugrása.
ütése, alapállásban a helye. A játék A huszár kialakulásának története.
céljának hangsúlyozása.
A huszár helye a sakktáblán, mozgása, ütése, értékének
bemutatása.
Sakk feladatok megoldása.
A sakkbábok értékrendszere.
Mennyiség és minőség közötti különbség hangsúlyozása.
Ki az erősebb?
Sakkmatek.
Sakk feladatok megoldása.
A gyalog megismerése, lépése, Beszélgetés a gyalogság foglalkozásairól.
ütése, alapállásban a helye.
A gyalog lépése.
Sakk feladatok megoldása.
Mi leszel, ha nagy leszel?
Beszélgetés a nagy átalakulásokról: hernyóból pillangó,
A kis gyalog, ha megnő, vezér lehet Hamupipőkéből hercegnő.
belőle.
Átalakulás: gyalogból vezér, ütéssel, huszárrá alakulás.
Sakk feladatok megoldása.
Az alapállás megismerése, így Beszélgetés a csatasorról, teknős alakzatról.
kezdődik a csata.
Világos kezdi a játékot.
A végeredmény alakulása.
A bábok felsorakozásának rendje.
Királyszárny, vezérszárny.
Sakk feladatok megoldása.
Összefoglalás.
Mennyiség és érték közötti különbség szemléltetése.
Beszélgetés a sáncról, bújócskáról.
A kétféle sánc megismerése, mikor lehet sáncolni?
Sakk feladatok megoldása.
Sakkadás minden irányból.
A játék célja az ellenfél királyának elfogása.
Huszársakk gyakorlása.
Sakk feladatok megoldása.
Védekezés a sakk ellen.
Beszélgetés az önvédelemről: menekülés, ellentámadás,
védelem.
A sakktáblán megoldás keresése a sakk kivédésére.
Sakk feladatok megoldása.
Matt a királynak, a játszmának vége. Beszélgetés a játék végéről: kiütés, kezdődhet az új játszma.

Gyalogháború.
Játékok a sakktáblán gyalogok felhasználásával.

A tanulók partit játszanak, figyelve arra, hogy minden
figura szabályosan lépjen.

Ismerkedés a sánccal, a király
elbújik.

Világbajnoki játszmák befejezései.
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22.

Sakk vagy matt?

23.

Matt a magára hagyott királynak.

24.

Alapsori matt.

25.

Összefoglalás.

26.

Senki sem győz, az eredmény
döntetlen

27.
28.

29.

30.
31.
32.
3334.

A király nem tud elmenekülni.
Sakk feladatok megoldása, a bábok mattot adnak.
Beszélgetés arról, mit kell tenni vészhelyzetben.
A sakkban a királynak az életben mindenkinek szüksége
lehet segítségre, melyet nem szégyen kérni. Sakk esetén
nem biztos, hogy vége van a játéknak, matt esetén, ha a
király nem tud menekülni, akkor vége van. Sakk
gyakorlatok sakk vagy matt.
Beszélgetés az egyedüllétről, csapatmunkáról.
Sakkfeladatok, matt a magányos királynak.
Beszélgetés a csapdába ejtésről, beszorulásról.
Szemléltetés a király beszorul a gyalogok mögé.
Sakk feladatok megoldása.
Játékok a sakktáblán.

A játszmák utáni kézfogás fontossága.
Patt, akkor fordulhat elő, ha a lépésre következő félnek
nincs lépés lehetősége, a király azonban nincs sakkban.
Adott állás patt vagy matt.
A megnyitás, azaz a kezdőlépés Beszélgetés a haditervről.
szerepe.
Jó és rossz fejlődés közötti különbség szemléltetése.
Sakk feladatok megoldása.
Miniatűr sakkjátszmák.
Rövid játszmák lehetőségei, nyitott várkapu.
Bolond matt.
A védő gyalogok elmozdítása miatt meggyengült a király
felé vezető átló.
Sakk feladatok megoldása, bolond matt lehetőségei.
A legismertebb matt bemutatása a Beszélgetés a suszter jelentéséről.
susztermatt.
A vezér és a futó csapatmunkája.
Az ellenfél lehetőségeinek megfigyelése.
Sakk feladatok megoldása, susztermatt.
Bevezetés a villa fogalmába.
Asszociáció: a villa.
A villa kialakulásának lehetőségei, villát kialakító bábok.
Sakk feladatok megoldása.
A huszár erőviszonyai a sakktáblán. Beszélgetés a lovakról. A ló lépési lehetőségei a tábla
közepén és szélén. Sakk feladatok megoldása.
A centrum.
A centrum a tábla közepén 4 mező.
Sakk feladatok megoldása, a centrum elfoglalása.
Összefoglalás.
Az évben tanultak összefoglalása

A mindennapi élet illemszabályai.

Feladattudat fejlesztése.

Türelem és csapatjáték jelentősége.

Szabályos sakk partik játszása.
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Hittan 1. osztály
Húsvéti ünnepkör
Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

4/4
Ünnepekkel kapcsolatos élmények, tapasztalatok, az óvodában tanult bibliai ünnepi történetek.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Arra való rámutatás, hogy karácsonykor Isten közel jött az emberhez.
Az ünnepi hangulat megéreztetése és megalapozása.
Karácsonyhoz, húsvéthoz, pünkösdhöz kapcsolódó történetek megismertetése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt. 21,1-11). Virágvasárnapi történet.
Tamás találkozása a feltámadott Jézussal. 20,24-29). Húsvét után Pünkösd előtt.
Kornéliusz megkeresztelése (ApCsel 10). Pünkösd után.
Bibliaismereti fejlődés. Részvétel az órai ünnepi készülődésekben és kreatív
munkálatokban.

Életvitel: Család, otthon (ünnep családban).
Vizuális kultúra: Átélt élmények kifejezése (ünnepi tapasztalatok kreatív módon való
kifejezése).
Ünnephez kapcsolódó művészeti alkotások.

hozsánna, virágvasárnap, húsvét, pünkösd, gyülekezet
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Tudja azt, hogy mit ünneplünk virágvasárnap.
Ismerje a húsvét és a pünkösd kifejezéseket.
A keresztelés sákramentumának megismerése.
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Hittan 2. osztály 1.
Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal
Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

4/1
A református köszöntés ismerete.
Külső jegyek alapján a református templom sajátosságainak felismerése.
Korábbi élmények a református gyülekezetről.
A református templom alapvető berendezési tárgyainak ismerete.
nevelési Alapvető ismeretek a református énekeskönyvről a már tanult énekek segítségével.
A keresztyén gyülekezeti szolgálat fogalmának és jelentőségének megismertetése egy közös gyülekezeti szolgálat révén.
A közösséghez (református egyházközséghez) való tartozás pozitív élményének megerősítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Látogatás a helyi református templomba.

Életvitel:
Közösségi szerepek (a lelkipásztor szerepe a közösségben)

A református egyházközséghez való tartozás iránti vágy ébredése.
A tanuló ismeri a református templom legfontosabb berendezési tárgyait és tisztában
van a következő fogalmakkal: istentisztelet, lelkipásztor.
A református énekeskönyv megismerése és az éneklés révén pozitív érzelmi kötődés
kialakulása.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Gyülekezeti élet:
Családi, egyéni gyülekezeti élmények

Szentírás, templom, gyülekezeti szolgálat.
A református templomhoz kapcsolódó fogalmak közül ismerje a következők jelentését: harang, szószék, Úr asztala, persely, orgona, istentisztelet, gyermek-istentisztelet, lelkipásztor.
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Hittan 2. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Ünnepeljünk együtt
Pünkösdi ünnepkör

Órakeret/óraszám:
4/1

Ünnepekkel kapcsolatos élmények, tapasztalatok.
1. évfolyamon tanult bibliai történetek az ünnepekhez.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az ünnepi hangulat megéreztetése és megalapozása.
Arra való rámutatás, hogyan lehet Istennel ünnepelni.
Pünkösdhöz kapcsolódó történetek megismertetése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Készülődés a pünkösdre

Környezetismeret: A hétköznapok, hétvégék és az ünnepnapok. Egyházi ünnepeink és az
évszakok. (Ünnepes és ünneptelen félév.); A fő világtájak megnevezése, elhelyezése. (pl.
Napkeleti bölcsek hazája); Táplálkozás (Ünnepi ételek.)

Bibliaismereti fejlődés.
Részvétel az órai ünnepi készülődésekben és kreatív munkálatokban.

Életvitel: Élet a családban
hétköznapok és ünnepnapokon.

Ünnep, pünkösd
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Tudja, mit ünneplünk pünkösdkor és ismerje a pünkösdi történetet.
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Hittan 3. osztály 1.
Élet az apostoli korban
Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

4/2
Előzetes ismeretek a témakörhöz tartozó történetekről.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A témakör bibliai történeteinek ismertetése.
Bevezetés az első gyülekezetek korába.
Megtérés fogalmának tisztázása, Isten megtérésre hívogatásának pozitív hangvételű közvetítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Saul megismeri Jézust (ApCsel 9.)
A témakörhöz tartozó bibliai történetek alapvető ismerete.
Saját szavaival tudjon beszélni a következőkről:
Megtérés
Első gyülekezetek kora.

Grafika: Egy valós, vagy képzeletbeli jelenség számára plakát, szórólap tervezése,
figyelemfelkeltése céljából.

Megtérés, apostoli kor, Pál apostol, missziói út
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Saját szavaival tudja elmondani Saul megtérésének történetét.
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Hittan 3. osztály 2.
Húsvéti ünnepkör

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
4/2
Ünnepekkel kapcsolatos élmények, tapasztalatok. Korábbi évfolyamon tanult bibliai ünnepi történetek.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Húsvéthoz kapcsolódó történetek megismertetése.
Arra való rámutatás, hogy Jézus Krisztus megbocsát nekünk, ha megbánjuk a vétkeinket.
Annak a tudatosítása, hogy Jézus Krisztus az Isten által megígért Szabadító.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Jézus elfogatása (Mk.14,43-64)
A témakörhöz tartozó bibliai történetek ismerete.
Részvétel az órai ünnepi készülődésekben és kreatív munkálatokban.
Tudja saját szavaival megfogalmazni a következőket:
Jézus Krisztus a szabadító
Jézus Krisztus feltámadt

Ének-zene:
Ünnepi énekek.
Környezetismeret:
Az ünnepek jelentősége – mire emlékezünk keresztyén ünnepeinken? Milyen helyi gyülekezeti
hagyományokról tudunk?

szabadító, feltámadás, nagytanács, főpap, tanú
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Jézus személyének korosztályi szintű ismerete.
A fejlesztés várt eredményei az Tudja azt, hogy mit ünneplünk húsvétkor.
évfolyam végén:
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Hittan 4. osztály 1.
Egységes királyság kora
Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

4/1
Korábbi ismeretek élmények, tapasztalatok a kapcsolódó történetekről.
Előzetes tudás:
A témakörhöz kapcsolódó bibliai történetek és alapvető kortörténeti háttér megismertetése.
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Izráel királyt kíván (1Sám. 8)
A tanuló megismeri a témakörhöz kapcsolódó bibliai történeteket és alapvető
kortörténeti hátterüket.
Képes a saját szavaival megfogalmazni és példákat mondani a következőkre:
a király feladata, barátság, igazságosság, felelősség, bölcsesség, hatalmaskodás.
Felelősséget vállal a rá bízott feladat elvégzéséért.

Környezetismeret:
Életközösség (Az életkornak megfelelően a helyzethez illő felelős viselkedés segítségnyújtást
igénylő helyzetekben.)

Király, királyság kora, hatalom,
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A következő személyek korosztályi szintű ismerete: Saul, Dávid, Salamon
A következő bibliai történetek korosztályi szintű ismerete:
Dávid és Góliát
Dávid és Saul

Hittan 4. osztály 2.
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Történetek Jézus Krisztusról
Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

4/1
A témakörhöz tartozó történetekkel kapcsolatos megelőző ismeretek, élmények.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A témakörhöz tartozó bibliai történetek és azok alapvető kortörténeti hátterének megismertetése.
nevelési A példázatok fogalmának tisztázása, a témakörhöz tartozó példázatok jelentésének közvetítése a tanulók számára érthető módon.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A búza és a konkoly (Mt.13,24-30,36-43)
A tanuló megismeri a témakörhöz tartozó bibliai történeteket és azok alapvető
kortörténeti hátterét. Példát tud mondani és meg tudja fogalmazni saját szavaival a
példázat szót.

Környezetismeret: növények ismerete

búza, konkoly, példázat
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A búza és a konkoly példázatának korosztályi szintű ismerete.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:
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Hittan 4. osztály 3.
Karácsonyi ünnepkör

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
4/1
Ünnepekkel kapcsolatos korábbi élmények, tapasztalatok.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Karácsonyhoz kapcsolódó történetek megismertetése.
Az ünnepi hangulat megéreztetése és megalapozása, az Istennel való ünneplés lehetőségeire való rámutatás.
Arra való rámutatás, hogy a szavaink az indulatainkból fakadnak.
Önismeretre, önfegyelemre való nevelés az indulatokban és a szavak terén.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Visszatérés Názáretbe
A témakörhöz tartozó bibliai történetek ismerete.
A tanuló példákat tud mondani és meg tudja fogalmazni a következőket:
indulat, önfegyelem a szavak terén.

Magyar irodalom: karácsonyi versek

Heródes, bölcsek, Názáret
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Tudja azt, hogy mit ünneplünk karácsonykor, ismerje az ide tartozó történeteket.
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Hittan 4. osztály 4.
Pünkösdi ünnepkör

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
4/1
Ünnepekkel kapcsolatos korábbi élmények, tapasztalatok.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Áldozócsütörtökhöz, pünkösdhöz kapcsolódó történetek megismertetése.
Az ünnepi hangulat megéreztetése és megalapozása, az Istennel való ünneplés lehetőségeire való rámutatás.
Arra való rámutatás, hogy a szavaink az indulatainkból fakadnak.
Önismeretre, önfegyelemre való nevelés az indulatokban és a szavak terén.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Péter apostol pünkösdi beszéde (ApCsel.2,14-36)
A témakörhöz tartozó bibliai történetek ismerete.
Pünkösd fogalmának, és az ünnephez kapcsolódó történetek megismertetése.
Az ünnepi hangulat megéreztetése és megalapozása, az Istennel való ünneplés
lehetőségeire való rámutatás.

Magyar irodalom: karácsonyi versek, mesék

Péter, apostol, pünkösd
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Tudja azt, hogy mit ünneplünk pünkösdkor, ismerje az ide tartozó történeteket.

407

Kerékpározás
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 4.
1-7. óra
KRESZ – elméleti közlekedési ismeretek
Releváns jelzések (közúti jelzőtáblák, jelzőlámpák, rendőri jelzések, útburkolati jelek) ismerete.
Kerékpáros közlekedési szabályok (kifejezetten a kerékpárosokra vonatkozó jelzések) ismerete.
Közlekedés során előforduló veszélyhelyzetek felismerése.
Veszélyes helyzetek elemzése (például: holttér fogalma, teendő másik fél elsőbbségadási kötelezettségének figyelmen kívül hagyása esetén).
Kerékpár kötelező felszerelései a vonatkozó rendelet (1/1975. [II. 5.] KPM-BM együttes rendelet – a közúti közlekedés szabályairól) alapján.
A kerékpár KRESZ által ajánlott és alternatív felszerelései megismerése.
Gyakorlásközlekedési témájú társasjátékokkal.
A közlekedéssel összefüggő alapvető szakkifejezések helyes használata.
8-12. óra
Kerékpárismeret
Ismerkedés a kerékpárral
Kerékpárméretek (kerékméret, vázméret) megismerése, megkülönböztetése. Alapvető kerékpártípusok (mountain bike, országúti, városi stb.) megkülönböztetése.
Kerékpár (elsősorban nyeregmagasság) helyes beállítása használója testi adottságaihoz (magasság, kar, láb hossza).
Kerékpárjavítás, - szerelés
Kerékpárszereléshez szükséges eszközök, szerszámok megismerése, gyakorlati használata: egyszerű, otthon is javítható hibák felismerése, javítása (defektjavítás, elemcsere a
lámpákban, leesett lánc visszahelyezése) a megfelelő szerszámok segítségével.
Egyéb jellemző, kerékpárszerviz igénybevételét igénylő hibák felismerése (fékjavítás, váltóállítás stb.), teendők a szervizben.
Kerékpár alkatrészeinek, azok szerepének megismerése Váltó, illetve annak helyes használata.
A kerékpár felszerelése
A kerékpár KRESZ alapján kötelező és ajánlott felszerelései (ismétlés).
Ajánlott felszerelések (sárvédő, csomagtartó, kulacstartó) megismerése. Kerékpárzárak és azok helyes használatának elsajátítása.
Védőfelszerelések megismerése:
kerékpáros-fejvédő és annak helyes beállítása, használata;
kerékpáros-szemüveg;
kerékpáros kesztyű;
egyéb, speciális védőfelszerelések: mire való a térdvédő, könyökvédő, gerincvédő?
Kerékpározásra alkalmas ruházat ismérvei, annak eldöntése, hogy egy adott ruházat alkalmas-e kerékpározáshoz.
Kerékpár-történet
Alapismeretek elsajátítása: a kerékpár, mint közlekedési és sporteszköz kialakulásának rövid története. (A velocipédtől a karbon kerékpárokig.)
Alapvető kerékpártípusok megkülönböztetése:
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hegyikerékpár (mountain bike);
országúti kerékpár;
városi/túra kerékpár;
BMX.
A kerékpár napjainkban
A fenntartható közlekedés lehetőségei. A kerékpár helye napjaink közlekedésében. A kerékpár, mint turisztikai lehetőség. Példák gyűjtése, tapasztalatok megosztása.
A kerékpár helye a sport világában
Az összes újkori olimpián szerepelt, több szakága is olimpiai
versenyszám (országút, pálya, BMX cross, mountain bike).
Nem olimpiai versenyszámok: terep (cyclocross), teremkerékpár (ezen belül kerékpárfoci, művészi kerékpározás), trial, downhill, cross, parkokban űzhető szakágak
(flatland, dirt, park, freestyle).
A világ legnagyobb versenyei (pl. a Tour de France a harmadik legnézettebb sportesemény a világon az olimpia és a labdarúgó-világbajnokság után).
Kerékpározással kapcsolatos egyéb tudnivalók
Gerincferdüléstől való félelem alaptalanságának belátása.
Különféle időjárási körülményekre való felkészülés (teendők esőben, hidegben).
A kényelmetlen üléspozícióból eredő kellemetlenségek elkerülése.
Kerékpár, mint rehabilitációs eszköz (pl. térd- vagy bokasérülés esetén).
A kerékpárral kapcsolatos alapvető szakkifejezések használata.
13-30. óra
Kerékpár-kezelési ismeretek (gyakorlati oktatás)
Kerékpár, fejvédő megfelelő beállítása
Kerékpár (elsősorban nyeregmagasság) helyes beállítása használója testi adottságaihoz (magasság, kar, láb hossza). Fejvédő beállítása viselője számára.
Kerékpár ellenőrzése elindulás előtt
fékek állapota;
gumik állapota;
kerekek állapota (agyak, küllők, felnik ellenőrzése);
hajtásrendszer (lánc, váltók) ellenőrzése;
fejcsapágy, középcsapágy ellenőrzése;
KRESZ által előírt kötelező felszerelések megléte.
Alapvető kerékpár-kezelési technikák
Elindulás, megállás
elindulás folyamata: megfelelő lábtartás (pedál helyzete), körülnézés, karjelzés, körülnézés;
megállás: fékek megfelelő használata, megfelelő lábtartás (pedál helyzete) megálláskor.
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Magabiztos egyenes vonalú mozgás
egyenletes tekerés;
kerékpár egy kézzel irányítása;
környezet megfigyelése (körülnézés, hátranézés) menet közben;
karjelzések gyakorlása.
Kanyarodás, irányjelzés
szlalomozás;
kerékpár magabiztos irányítása egy kézzel kanyarodás közben;
karjelzések helyes használata;
környezet megfigyelése (körülnézés, hátranézés) menet közben,
akadályok kikerülése.
Váltóhasználat
első és hátsó váltó megismerése;
áttételek értelmezése;
váltóhasználat gyakorlása.
Játékos képességfejlesztő feladatok
A technikai elemek gyakorlása játékokban, játékos feladatokban:
„lassúsági verseny”;
„kerékpár-szlalom”;
„kiszorító”.
31-36. óra
Kerékpártúrán
Felkészülés a túrára
Túraútvonal készítése.
Térképes ismeretek felhasználása, útvonaltervező programok, internetes térképek használata.
Kerékpárutak feltérképezése.
Látnivalók számbavétele.
Erőnlétnek megfelelő útvonal kiválasztása. Társ (ak) kiválasztása.
Kerékpár felkészítése: átvizsgálás, megfelelő beállítás, KRESZ által megszabott kötelező felszerelések meglétének ellenőrzése (szerszámkészlet, pumpa, defektjavító készlet).
Megfelelő mennyiségű folyadék és táplálék előkészítése, elcsomagolása. Kiszáradás, éhezés veszélyei, ezek elkerülése.
Eszközök, szerszámok, étel-ital szállítása kerékpáron.
Túra közben
Viselkedési szabályok közúton, erdőben.
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Baleset-megelőzés: féktávolság, egy sorban, út szélén közlekedés, odafigyelés a többiekre.
Alkalmas pihenőhelyek keresése.
Megállás túra közben.
Tennivalók baleset esetén (segélyhívó telefonszámok, teendők).
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Testnevelés - Korcsolya
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 1-4.
1-4. óra
Egyhelyben végzett gyakorlatok
Az első gyakorlat az élek jégen történő, felfedezésével kezdődik, amely korcsolyánként a már említett, hat területre különíthető el. Majd ezek váltogatása és a
testsúlyáthelyezés lesz a fő cél a penge elejére, közepére és hátuljára. Amikor ezzel megvagyunk, akkor egyhelyben történő guggolásokkal érjük el, hogy minél inkább
próbálják levinni a testsúlyt. Itt már a kezdésnél törekedni kell a kilencven foknál nagyobb térdhajlítási szög elérésére és lehetőségeikhez mérten (korcsolya, nem mindig
engedi) a maximális hajlításokra és az abban való stabil guggoló állásra.
Egyhelyben történő ismétlődő mozgások
Ezután térdemelések, körbeforgások, távolítással történő terpeszbe csúsztatás, sarokemelések, ugrálások és a korcsolyák jéghez kocogtatása zajlik. /5.3. pont/ a
következő gyakorlatok már a mozgásos gyakorlatok lesznek, amikor a korcsolya elmozdul valamilyen irányban a jégen, de a test helyzete még állandó. Az úgynevezett
„tili-toli” gyakorlat, amikor apró kitörések váltják egymást. Ezután már kisebb keresztlépéseket kérünk, amit a haladóbbak már a lábak közé tett bot átlépésével
gyakorolhatnak a következő részek rávezetéseként. Itt gyakran vándorolnak (akaratlanul) előrefelé a tanulók – addig kell oktatni ezt a feladatot, amíg ténylegesen
egyhelyben végre nincs hajtva.
6.1.3. Egyhelyben történő fordulatok
Adott területen kell körbefordulni, megállás nélkül. A tájékozódásban fog segítségünkre lenni illetve a test súlypont áthelyezésénél kap fontos szerepet. Ezeknél egyszerre
tanulják meg a két lábon történő külső és belső élen létrejövő súlypontáthelyezések képességét. A karok helyzetére figyelnünk kell, hogy ne összevissza álljanak
(mindenféle kartartásban végrehajtható, de célszerű a fej felett összekulcsolva tartani).
6.1.4. Egy helyben történő gyors fordulatok
Főként jégtánc, műkorcsolya gyakorlatok ezek, ami a jégkoronghoz nem igazán szükséges versenyzések során, de bármikor előkerülhetnek és fontos már itt
megismertetni ezeket. A lényeg itt is a gyors megállás vagy a gyorsaság növelése helyváltoztatás nélkül, aminek előfeltétele a tökéletes koordinációra való törekvés. Ez is
koordinációs feladat, ami már kis hajlékonyságot is igényel. Ilyen a fél lábemeléssel történő előre csúszás utána, fél vagy egész fordulat, mérleg során történő fordulatok
a test tengelye körül, amelyek elég nehéz feladatok, mert végig vándorol a testsúly a pengekülönböző részein.
Egyhelyben történő fékezések
Palánkba kapaszkodva kell elvégezni, majd fokozatosan egyre távolabb a biztos támasztól. Az egyik láb belső pengeélét oldalra kell csúsztatni, folyamatos térdnyújtás mellett,
miközben a másik, támaszkodó láb behajlításával a teljes testsúlyt át kell helyezni erre az oldalra.

Egyhelyben történő ugrások
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A feladat az előbbi „fékezés” tanulás tovább nehezített változata, amelyben a távolítás után, egy zárt állásba szökkenéssel folytatódik, ciklikus mozgásként addig, amíg
tökéletesen végre nincs hajtva a gyakorlat, azonos sebességgel mozgatva, mindkét lábat. Később jöhet a már említett bátorugrás, de ezt szárazedzésen nagyon magas
szinten el kell sajátítani.
Jégen történő lépések
Lépegetés előre
A helyes testtartás beállítása az első lépés, majd a lábak kifordítása - kacsaláb és apró pici lépések, lehetőleg gyors irányváltás nélkül egy közepes bójákkal kijelölt pályán.
Mindkét irányba el kell végezni. A közönség korcsolyázások általában az óra járásával ellentétesen haladnak a résztvevők, ezért az egyoldaliság kiküszöbölésére már itt
figyelmet kell fordítani és persze a továbbiakban is.
Oldalra történő lépegetések
Amikor a lépegetés már mindenkinek megy, akkor egyenes vonalon megkezdhető az így történő haladás oldalra, mindkét irányban.
Hátrafelé lépegetés
A hátrafelé haladás is komoly munkát igényel, de ebben a szakaszban még csak rávezetésként szolgál. A lényeg, a megváltozott irányban történő haladás. A lábak helyzete
itt nagyon lényeges – hóeketartásban kell, hogy legyenek és a térdek kicsit nézzenek befelé, majd legyen egy gyors térdhajlítás, amiből következik, hogy a korcsolya egyből
hátrafelé fog csúszni. A kezek tartása nagyon meghatározó a hátrafelé korcsolyázásnál, ezért törekedjünk arra, hogy mellső rézsútos mélytartásban legyenek. Jól bevált
módszer erre a játékosságra, ha megkérdezi az oktató a csoportot, ki tud kerékpározni, majd megkéri őket, hogy csináljanak úgy, mintha bicikliznének és fogják a
képzeletbeli kormányt.
Lépegetés közbeni fordulatok
Az egyhelyben történő forgásokat és a keresztlépéseket, már átvettük, ezért a következő feladatot is bátran lehet már alkalmazni.
- Két bója közti megfordulás
- Két bója közti megfordulás közben térdhajlítás
Oldalra lépegetésekből történő fordulatok
A gimnasztikai feladatokból jól ismert a mozdulat, amit bemelegítéskor mindenki szokott használni. Karok oldalsó középtartásban, majd két keresztlépés történik jobbra,
majd egy 180 fokos fordulat után balra is kétszer, folyamatosan haladva a kijelölt területen.
Az előre történő korcsolyázás
Csúszó fázis, amikor a penge külső éle éri elsőként a jeget, a test függőleges vetülete alatt, ahová a súlypont is áthelyeződik minden lépés során. A csúszó fázisnál a testsúly
a penge, a talp sarokpárnájának lábujjakhoz közeli részén ér jeget, majd az elülső talppárna lábboltozati szakaszánál billen át a következő fázis előkészítéséhez, azaz
bentről, a külső él irányába, emelve a sarkat, a térd hajlítása mellett és a külső talp élre helyezve a terhelést. Ilyenkor a csípő fordítás is megvalósul és távolítás jön létre.
Ezek a fázisok a következő sorrendben fogják követni egymás a mozdulatsor
Megállítását követően egy lábra lebontva:
csúszás
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Az előre történő korcsolyázás alapállása:

- 7 cm-rel
kifelé fordul
Bójaérintéssel lépegetés tovább
Ezeket oldalsó középtartással kell végeztetni, az úgynevezett „repülő” tartással, ami azért is jó, mert a kisgyerekeknek ezzel egy plusz élményt tudunk adni. A feladatnál
mindig rá kell ütni a bója tetejére. Ezzel már egy optimális térdhajlási szög beállítást tudunk előkészíteni
Szlalom előre bójaérintéssel
A szlalomnál már az oldalirányú mozgás előkészítése a cél, de leginkább, csak a kétoldali váltakozó terhelésre kell figyelni.
Támaszlábra történő ütések
A gyakorlat célja, hogy a támaszláb fölé vigyük a testsúlyt, amit a két kar együttes használatával érhetünk el a legjobban.
Felemelt térdre történő ütések
Külső bokára történő ütések
Térd alatt taps
A cipő belső oldalára történő ütések
5-8. óra
Guggolás
A stabilitást készíti elő ez a gyakorlat és szép lassan megkezdődik a csúszás előkészítése is, amíg a guggolás zajlik.
Roller
C vágások folyamatosan
A rollerezés továbbfejlesztésére irányuló feladat, ami szintén gyors irányváltoztatásokra ad lehetőséget. A combra is nyugodtan lehet támaszkodni, de a hajtó, toló láb,
soha nem hagyja el a jeget, csak pici c vágásokkal külső- és belső élen vándorol a sarokkal történő hajtás során. Mindkét lábbal egyformán végre kell tudni hajtani, csak
utána lehet továbblépni erről a feladatról.
Bója fölött áthaladás
Az áthaladás megfelelő időközönként ismétlődik, ezért van egy lendületszerzés, majd azt követi a terpeszben történő átcsúszás, aminél már a páros lábon történő 48
csúszás is elkezdődik valamint a halacska nevezetű gyakorlat is előkészítésre kerül. Fontos, hogy törekedni kell már most arra, hogy a lábfej elől ütődjön össze, mert így
már a hóeke fék alapmozdulata is rögzülni kezd.
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9-12. óra
Halacska
Ez a gyakorlat eléggé komplexnek minősül, amely során a sarokkal történő hajtás készítjük elő. De megtörténik a külső és belső él használat is a penge teljes hosszának
igénybevételével együtt. A térdek folyamatosan, nyúlnak, hajlanak, ami által már a tolóerő növekedése is megvalósul és közben még mindig c vágások vannak, de már
nagyobb ívben, amivel az íves korcsolyázás előkészítései is elkezdődnek.
Sarkon történő korcsolyázás
Nagy terpeszben indulnak a tanulók, egyenes vonalon, egymás után, és a belső élek sarokrészével, folyamatos térdnyújtások és hajlítások mellett hajtják magukat. A lábak,
soha nem emelkedhetnek el a jégtől, azaz a lépő fázis nem része a feladatnak, csak a csúszás és a tolás a lényeges ebben a gyakorlatban.
Futás
A futás, a lépő fázist fogja segíteni és a folyamatosan koordinált mozgásban lesz hasznos, mert helyesen végrehajtva a test oldalra történő akaratlan kiforgását előzi meg.
T siklás
A két láb egy t betűt formáz és a lehető legnagyobb térdhajlítás után, egy hirtelen toló mozdulattal, a toló láb teljes kinyújtásával haladunk tovább, teljesen egyenes
vonalon a penge közepére, mindkét élre helyezve a testsúlyt.
13-16. óra
Félköríves korcsolyázás
A pici c vágások helyett már félköríveket kérünk. Ez is lehet vonal fölött úgy, hogy vonaltól indul a sarok, majd az ív következik és vonalnál ér vissza a penge eleje, úgy,
hogy nem érhet a vonalhoz. Itt az egész pengét használjuk, de lendületet a sarokkal veszünk. Elsőként mindig a belső élen történő haladással kezdjük, majd utána a külső
élen. Fontos a megfelelő láblendítés ezeknél a feladatoknál, amivel tartható a sebesség.
Csúszások
Egy nagy lendületszerzés követően, adott ponttól kell tovább csúszni pl. golyóba (összegörnyedve), ahol a sebességre is törekedhetünk. A csúszások történhetnek páros
és fél lábon is.
Hosszú siklás/ macijárás
Folyamatos váltott lábbal történő t indulás utáni siklás a cél, egy kihelyezett tárgy felett. A kar lehet összekulcsolva a hát mögött, hogy a fékezést csak a láb végezze és a
törzs ne tudjon beleavatkozni ebbe.
Mérlegek
Egy szintén adott távolság között végrehajtandó feladat, aminek lényege az egyenletes vonalon történő egyensúly megtartása, törzsforgatás és végtag kilengés nélkül.
Óriáslépés
A gyakorlat nagyon pontos odafigyelést igényel, mert csak a penge elülső hegyén lépkedés a cél és a haladás így valósul meg. Ilyenkor többnyire a külső-, és belső élét is
használja a tanuló.
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Törpejárás a penge elején
Az óriáslépést követően kell összezsugorodni, az egyensúly megtartása mellett, majd fel-, le - mozgatva a törzset. Nagy összpontosítást igénylő feladat, ami magas
terheléssel jár együtt, ezért a combizmokat jól mozgassuk át előtte és lehetőleg már a fő rész elején vegyük elő ezt a feladatot.
Sarkon járás
17-20. óra
Keresztlépéssel történő korcsolyázás
A keresztlépéses gyakorlatokhoz már tejes mértékben uralni kell az előre,- hátra és felfelé, - lefelé történő testtömeg kilengéseket és azok megfordítását, összehangolását.
A feladatot már megalapoztuk a korábbi gyakorlatokkal (oldalra futás – keresztlépésekkel), de tovább nehezítjük azzal, hogy a lépés számot kötelezően megadjuk és már
a lefektetett magas bóják között haladunk vagy nagyobb távot próbálunk megtenni így, mindkét irányba.

Koszorú előre
21-24.óra
A hátrafelé korcsolyázás
Bója érintés
El kell kezdeni hátra lökéseket végezni és a kihelyezett bóják megérintése a cél, figyelve arra, hogy ne lépjenek azok széléra, nehogy esés legyen belőle.
Bot kikerülése szlalomban
A folyamatos váltakozása a karnak a cél, hogy a vállból történő plusz lendületvételre is ráérezzen mindenki.
Hátrafelé –terpeszben történő korcsolyázás
A két láb folyamatosan nyújtást és hajlítást végez, miközben a testsúly folyamatosan a hajlított láb fölé kerül.
Hátrafelé csúszás
Itt már képesek a nyújtott-, hajlított mozgással való terpeszben történő hátrahaladásra a tanulók, amit csak annyival nehezítünk, hogy egy adott ponttól, összezárt bokával,
fél guggolásban, csúszással fejezzük be a gyakorlatot.
Roller hátrafelé, egyenes vonalon
Rövid C vágásos korcsolyázás hátra
Halacska hátrafelé
25-28. óra
Moonwalk
Párhuzamos korcsolyázás hátra
A két láb a megindítás után, szinte teljesen összezárva, síelő mozdulatokat végrehajtva adja a lendületet. A csípő itt nagy mozgástartományban fog jobbra és balra lendülni.
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Ívben történő korcsolyázás
Szlalom
Folyamatos keresztlépések hátra
Van egy lendületszerző szakasza ennek a feladatnak, amit folyamatos keresztlépések követnek egyenes vonalon, úgy, hogy mindig a másik láb elé kell lépni külső éllel.
Keresztlépéssel – irányváltoztatással történő korcsolyázás
Keresztlépéses korcsolyázás, melynek alapfeltétele a megfelelő koszorúzással eltöltött (sokszor, monotonnak vélt idő), amivel a gyors irányváltásokat tudjuk elérni
sebesség visszaesés nélkül.
Indulások
T indulás
A két lábat a legnagyobb mértékben behajlítjuk, majd a hátsó láb maximális nyújtásával szerzünk lendületet.
Keresztlépéssel elindulás
Csak az első lépés kereszt, amelyből rögtön egy csípőforgatás következik és utána már egyenes vonalon haladunk tovább, a lehető legnagyobb erővel. Lehet például botok
közti belépéssel és azok távolságának változtatásával, így frekvenciát is növelhetünk.
29-32. óra
Fékezések
Előre egy lábbal, belső élen
A test tengelyéhez viszonyítva is szét lehet bontani ezeket a fékezéseket. Fékezhetünk a test mögött lévő láb belső élével és a test előtt lévő láb belső élével, de a test
mellett is. A testsúly mindig a támaszlábon lesz, míg a fékező lábat a lehető legkisebb módon terheljük meg.
T vonalas csúszó fék
A hátul lévő korcsolya egész pengéjét a jégre fektetjük és húzzuk magunk után a lábat (ne a korcsolya cipőt).
Hóekefékezés
Az egyik lábat a test elé csúsztatjuk kissé befelé döntve a térdet, a lábfej befelé forgatásával, de itt inkább a penge közepe és sarka fogja a nagyobb munkát végezni.
Fél fékezés
A test 90 fokot fordul ennél a fékezésnél a penge közepén, elején, majd, hírtelen elkezd befelé és kissé előre dőlni. Az egyik láb a levegőben, sarokemelést végez, de
figyeljünk, ne forduljon ki nagymértékben, mert esés a következménye, ha nincs időben megállítva ez a láb. A fékező lábat folyamatosan hajlítva, erősen elkezdjük tolni a
jégbe, majd egy rövid siklási szakasz után megállítjuk a testet. Ennek a szakasznak az útját, folyamatosan csökkenteni kell, akár egy lépés utáni vagy teljes sebesség utáni
azonnali megállás lesz a cél.
Előre páros lábon
Ez a csoport nagyon összetett, mert a két láb, külső és belső élei és a penge három fő része sok lehetőséget ad, ezért lehet a fékezés nyitott és zárt tartásban, lehet külsőkülső, belső- belső és váltott módon is.
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Hátra páros lábon
A legalapvetőbb fékezési forma hátramenet során. Hóekefékezést kell csinálni a sarok lenyomásával, amiben a két lábfej ki van fordítva.
33-36. óra
Társas gyakorlatok előre-, hátra
Társ tolása
Itt már jobban oda kell figyelni a kommunikációra és próbáljunk társítani is. A társ tolása, egy egyszerű „bevásárlókocsis” kifejezéssel már egyből humort, lazaságot visz
a feladatban és általában mindig tudják, mekkora sebességgel kell tolni, hogy kell kanyarodni.
Társ húzása
A lényeg szinte ugyanaz, mint az előbb, de itt lehet lányoknál „hintónak”, fiúknál „kamionnak” nevezni, ami megint egy pozitív kapcsolatot teremt. Itt is be kell állítani a
megfelelő testhelyzetet és ezt megkövetelni a feladat végzése során.
Társ húzása háttal
Itt a hátsó ember menetiránnyal szemben huzatja magát, míg társa elkezdi a hátrafelé korcsolyázás össze fázisát szép lassan megtanulni.

Játékok
A foglalkozásokat célszerű játékkal befejezni, mert akkor ez marad meg leginkább az résztvevők fejében a sok pozitív inger hatására.
A kezdőknél a legjobb játék a „vonatozás” vagy „kígyó”. A játék lényege, hogy az oktató lesz a mozdony vagy a kígyó feje és lassú korcsolyázással (összekapaszkodás
nélkül) halad a sor. Ezt fokozatosan irányváltások is követhetik, de fontos, hogy ne legyen benne hirtelen kanyar.
Szoborjáték
A lényeg, hogy amikor az oktató megfordul, már senki ne legyen mozgásban, azaz állóra fékezzen. Aki még mozog, kiesik.
Búj-búj zöldág
Páros gyakorlat, ahol a cél a két tanuló összekulcsolt keze alatt való átbújás. Ezt mindenki ismeri, aki részt vesz egy oktatáson, mert intézményeikből hozzák magukkal,
mint játék.
1 perc fogó
Itt az oktató jól tudja befolyásolni a játékot és mindenki szerephez tud benne jutni.
A lényeg, hogy adott időre, ki tud több embert megfogni. (Reigl, 1997)
Sima fogó
Akit megfognak, az kézfeltétel után fogává válik. Sok szabályt lehet közben kitalálni. (Reigl, 1997)
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Halászfogó
Egy adott területnek kell átjutni oda-vissza a csoportnak, és akit megfognak, az beáll fogónak. Az utolsó győz, aki nem kaptak el egyszer sem. (Reigl, 1997)
Páros fogó
Összekapaszkodott párok, megfognak egy embert, majd hárman folytatják és egy újabb megfogásnál, két párossá szakadnak. Az győz, akit nem kapnak el.
Sorversenyek
Az adott tanulási blokk és a korábbi elemek bármelyik feladata alkalmas erre a célra, csak a pontozásra kell figyelnie az oktatónak, de a kísérő személyek ebben segítséget
jelenthetnek.
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Testnevelés - Kosárlabda
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 4.
1-6. óra
1:1 elleni játék előkészítése
• rengeteg ügyességi feladat egy, illetve két labdával
• sarkazás, cselezés (hármas fenyegetés)
• megindulás, megállás
• labdavezetés előkészítése
• labdavezetés, irányváltások
• állóhelyből dobás
• lepattanó szedése
• büntetődobás
• fektetett dobás
• tempódobás előkészítése
• horogdobás
7-12. óra
folyamatos 1:1
2:2 elleni játék
13-18. óra
• egykezes és kétkezes átadások (cicajáték!)
• labda nélküli mozgás
• páros lefutás (védő!)
• befutások (hátsó is; 1, illetve 2 védővel)
• folyamatos 2:2
• kommunikáció

19-24. óra
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3 ember kapcsolata
• hármas lefutás
• esetleg hármas nyolcas (előkészítő jelleggel)
• „add és fuss” játék
• emberfölényes helyzetek
25-26. óra
5:5 elleni játék
• tanultak alkalmazása
• egész pályás letámadás
• gyors indítás
• besegítő védekezés
Testnevelés - Lovaglás
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 1-4.
1-12. óra
Gyakorlat I.
(Kapcsolatkialakítás a lóval, stabil ülés)
Egyensúlyérzék fejlesztése, bizalom, önfegyelem kialakítása, kapcsolat kialakítása az állatvilággal, a lovakkal, felelősségtudat kialakítása, test- és környezettudatos magatartás
kialakítása, testi fejlődés támogatása, mozgástapasztalat és mozgáskészség-készlet fejlesztése. A ló életmódja, sajátosságai.
A ló megközelítése.
A lóra való fel- és leszállás.
Ülés.
Lábtartás.
Járó módok (lépés, ügetés).
Ülésváltás.
Felszerelés.
Segítségek.
Mozgásformák.
13-32. óra

Gyakorlat II.
(Szabadon lovaglás alapjai, segítségadások)
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Testi fejlődés támogatása, helyes testtartás kialakítása, fizikai edzettség fejlesztése, koncentrációs készség növelése, a kondicionális és a koordinációs képességeknek az
életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése. Kívánatos személyiségvonások megerősítése: félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, a természet
szeretete, kitartás, feladatorientáltság, empátia, felelősségtudat, önbizalom és kooperációs képesség, öröm- és élményszerzési lehetőség biztosítása.
Ápolási ismeretek.
Takarmányozási ismeretek.
Helyes szártartás.
Osztályban lovaglás szabályai.
Lovardai alakzatok.
Segítségadások.
33-34. óra
Elmélet I.
(Lovardai rend és alapfogalmak)
Kommunikáció elősegítése és szókincs bővítése, környezettudatos magatartás kialakítása.
A lovardai rend ismerete.
Érzékszervek sajátosságai.
Testtájak.
Küllemi jegyek.
Ló- és lovas felszerelések és részeik.
Lóval kapcsolatos népi játékok, énekek.
35-36.óra
Elmélet II.
(Lóismeret, lóhoz kapcsolódó szakmák, munkafolyamatok)
A gyakorlati tevékenységek elméleti alapjainak megismerése és az összefüggések felismerése.
Alapsegítségek és lovardai alakzatok.
Jegyek és küllemi sajátosságok.
Hagyományos magyar lófajták. Lótartási ismeretek.
Lovas szerszámok ismerete és ápolásának gyakorlata.
Lóhoz kötődő szakmák.
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Testnevelés
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 1-4.
1-4. óra
Előkészítő és preventív mozgásformák
Térbeli alakzatok és kialakításuk (rendgyakorlatok):
Egy- és kétsoros vonal, sor, oszlop, többes oszlopok, félkör és kör alakzatok, (szét) szórt alakzat, nyitódás, zárkózás, fordulatok helyben, mozgás körben és különböző
mozgásútvonalon.
Gimnasztika:
Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal, eszközök felhasználásával vagy eszköz nélkül. Egyszerű nyújtó, erősítő és lazító, szabadgyakorlati
alapformájú gyakorlatok végrehajtása az ízületi és gerincvédelmi szabályoknak megfelelően eszközzel vagy eszköz nélkül. Tudatos izomfeszítés, nyújtás és ernyesztés, légző
gyakorlatok. Alapvető tartásos és mozgásos szakkifejezések megismerése, elsajátítása és végrehajtása. Játékos gyakorlatsorok zenére, zenés gimnasztika.
Keringésfokozó feladatok. Ízületi mozgékonyságfejlesztés, aktív és passzív, dinamikus és statikus nyújtó gyakorlatokkal. Koordinációfejlesztő finommotoros gyakorlatok
különféle eszközökkel. Testséma- és testérzékelés-fejlesztő játékos gyakorlatok.
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A bemelegítés és levezetés helyének és szerepének megértése.
A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése.
Elemi ismeretek a szívről, a csontozatról és az izomzatról.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek, a medence középhelyzetének, az iskolatáska–hordás gerinckímélő módjának megismerése. A motoros tesztekkel kapcsolatos
alapvető ismeretek.
Alapvető tartásos és mozgásos elemek szakkifejezéseinek megértése, a testrészek ismerete.
Higiéniai alapismeretek: izzadás, mosakodás, váltócipő.
Relaxációs alapismeretek: ellazulás, nyugalom, jó közérzet.
Környezettudatosság: takarékosság, öltözői rend, saját felszerelés és a sporteszközök megóvása.
Személyes felelősség: alapvető szabályrendszer, a feladatok megindítását és megállítását jelző kommunikációs jelek felismerése és alkalmazása, baleset–megelőzés alapvető
szabályainak megismerése, rendszabályok.
5-10. óra
Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák
Járások, futások, oldalazások, szökdelések és ugrások:
Helyben és haladással különböző irányokban és sebességgel; megindulásokkal és megállásokkal irány- és sebességváltással;
Járás, futás, oldalazás, szökkenés, szökdelés egy és két lábon, kettőzött szökdelés, galoppszökdelés, mint alapvető természetes mozgáskészségek, valamint kombinációik
végrehajtása.
Lendítések és körzések:
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Különböző testrészekkel; testhelyzetekben; irányokba; tempóban; ritmusban végrehajtott mozdulatok gyakorlása.
Hajlítások és nyújtások:
Testrészek, ízületek differenciált hajlítása és nyújtása; szimmetrikusan, aszimmetrikusan; különböző testrészek hajlítása és nyújtása helyváltoztató és egyéb helyzetváltoztató
mozgások közben; hajlítások és nyújtások összekapcsolása futásból felugrással, illetve eszközhasználattal.
Fordítások és fordulatok:
Fordítások különböző testrészekkel, ellentétesen („csavarodások”); fordítások és fordulatok különböző kiinduló helyzetekből; negyed, fél, háromnegyed és egész fordulat
helyben, ugrással; fordítások és fordulatok párban, tükörképben és azonosan; fordulatok különböző helyváltoztató mozgások közben, különböző eszközökkel és eszközökön.
Tolások és húzások:
Toló és húzó mozdulatok helyben, különböző erőkifejtéssel, testrészekkel és eszközökkel; nagyobb tömegű eszközök húzása és tolása fokozódó erőkifejtéssel, csoportosan.
Közös egyensúlyi helyzetek megtalálása párokban toló és húzó mozdulatokkal. Különböző testrészek emelése párokban.
Emelések és hordások:
Társemelések és társhordások 3–4 fős csoportokban, párokban. Különböző eszközök emelése és hordása az ízület–és gerincvédelem alapelveinek megfelelően.
Egyensúlygyakorlatok:
Különböző testrészeken és testhelyzetekben, stabil és egyenetlen felületen; talajon, vonalon és különböző eszközökön, szereken fokozatosan nehezedő feltételek mellett
Gurulások, átfordulások:
Vízszintes tengely és hossztengely körül; különböző testrészeken, irányokba és sebességgel; társsal, társakkal; különböző kiinduló helyzetekből, előzetes vagy utólagos
mozgással összekapcsolva.
Támaszok:
Karhajlítások és nyújtások támaszhelyzetekben; testsúlymozgatások (testsúlyáthelyezések), támlázás helyben különböző testhelyzetekben. Haladás kéztámaszos helyzetekben
(utánzó mozgásokkal is)
11-16. óra
Manipulatív természetes mozgásformák
Dobások (gurítások) és elkapások:
Egy- és kétkezes labdagörgetések talajon és a testen, labdaterelések, gurítások és dobások: különböző technikával; kiinduló helyzetekből; távolságra; célra; többféle anyagú,
méretű, formájú, súlyú labdával. Alsó, felső, mellső dobások.
Guruló, pattanó és levegőben érkező labdák és egyéb eszközök elkapása egyénileg, párban és csoportban, helyben, haladással. Gurítások, dobások és elkapások egyéb
feladatokkal.
Rúgások, labdaátvételek lábbal:
Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, lassú mozgásból szabadon, társhoz, célra. Labdakontroll és labdavezetéses gyakorlatok a láb részeivel; tértárgyak vagy társak között;
helyben és járás közben; meghatározott mozgásútvonalakon. Guruló labda megállítása talppal, belsővel. Játékos passzgyakorlatok falhoz, társhoz. 23 vagy több játékos
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együttműködése különböző alakzatokban, átadások irányának megváltoztatásával. Rúgások célra, különböző távolságra és magasságban. Rúgó feladatok kézből, pattanásból
szabadon.
Labdavezetések kézzel:
Labdaérzékelő gyakorlatok helyben, járás, futás és irányváltoztatás közben. Labdapattintások; labdavezetés: helyben és haladással testrészek körül; különböző kiinduló
helyzetekben, irányokba és mozgásútvonalakon, magasságban; fokozódó sebességgel; ritmustartással és ritmusváltással egyénileg, párban, csoportban; a vizuális kontroll
csökkentésével; labdavezetés közben megállás, elindulás.
17-21. óra
Természetes mozgásformák a torna jellegű feladatmegoldásokban
Torna
Torna-előkészítő mozgásanyag. Talajgyakorlatok (gurulóátfordulás előre, hátra; tarkóállás; bátorugrás; lebegő- és mérlegállás; kézállást előkészítő gyakorlatok
22-26. óra
Természetes mozgásformák az atlétika jellegű feladatmegoldásokban
Járás és futás mozgásformái:
Egyenletes vagy változó sebességgel, különböző irányokba, mozgásútvonalon, különböző lépésfrekvenciával és lépéstávolsággal, szabadon és akadályok felett (természetes és
kényszerítő körülmények között).
Ugrások és szökdelések mozgásformái:
Egyenletes vagy változó ugrástávolsággal, magassággal, irányokban, mozgásútvonalon páros és egy lábon, különböző síkokban, kis ismétlésszámokkal.
27-30. óra
Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban
Társtolások és húzások:
Különböző kiinduló helyzetből, a testkülönböző részeivel, változó, váltakozó erőkifejtéssel.
Kötélhúzások:
Párban és csapatban különböző kiinduló helyzetekből.
Esések és tompításaik:
Előre, hátra, oldalra.
Küzdőjátékok.
Kooperatív játékok erőfejlesztő tartalommal.
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31-36. óra
Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben
Szabad mozgás a természetben változatos időjárási körülmények közepette; feladatok és játékok havon és jégen, siklások; gördülések.
Testnevelés - Túrázás
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 1-4
1-2. óra
Szabályok, viselkedés a természetben, erdőn, mezőn
A társasági illemszabályok gyakorlása.
A túratársak irányában tanúsítandó figyelmes, felelősségteljes és segítőkész magatartás gyakorlása szerepjátékokon keresztül, a közeli és tágabb (lakó) környezet (értékeinek)
felfedezése során.
A természetben történő megfelelő viselkedés szabályainak elsajátítása.
Mit jelent „természetbarátnak” lenni?
Természeti veszélyek és megelőzésük, védekezés, akadályok legyőzése. Annak felismerése, hogy a természet csak a felkészületlen „látogatókkal” szemben ellenséges.
Miért óvandó érték természeti környezetünk? Fontos és híres emberek és szervezetek bemutatása, akik sokat tettek a természet megszerettetéséért, védeleméért: pl. Herman
Ottó, Kaán Károly, dr. Pápa Miklós, Fekete István, ill. a Magyar Madártani és Természetvédő Egyesület, a Magyar Természetjáró Szövetség.
A Természetjárók Tízparancsolata – a szabályok értelmezése.
A turizmus zöld arca: az ökoturizmus.
Annak tudatosítása, hogy a túra során fontos, hogy a családot, szülőket tájékoztassuk hollétünkről, hogylétünkről: előzetes megbeszélés és közlés, telefon, SMS, levélírás.
3-4. óra
Tereptan, térképismeret, tájékozódás, turistajelzések
Kiknek, milyen feladatokhoz szükséges a terepismeret, térképismeret, tájékozódó képesség? Példák gyűjtése, pl. katona, turista, vadász, erdész, tűzoltó, pilóta, mitfahrer, sofőr.
A földfelszín (mint terep) jellemzői, a sík-, domb- és hegyvidéki terep sajátosságai. Domborzati idomok.
Az ember alkalmazkodása a különböző tereptípusok által elé állított
Kihívásokhoz. A különböző tereptípusok és azok járhatósága különböző környezeti hatások idején (eső, szél, árvíz, havazás stb.).
A terep domborzati adottságainak hatása az egyes járó módok gyakorlására (láthatóság, tagoltság, fedettség, szeldeltség).
Lakóhelyünk környezete, mint terep.
A terep (és elemei) fogalmi használatának készségszintű begyakorlása.
A térkép, mint a terep leképezése.
Térképfajták, térképtípusok (legalább öt fajta megkülönböztetése): pl. földrajzi, autós-, turista-, város- és tájfutó térkép.
A terepismeret fogalmainak összevetése és megfeleltetése képekkel, terepasztali mintákkal, a valós tereppel.
A domborzatábrázolás eszközei a térképen.
A térképi szintvonalas domborzatábrázolás és a valós terep domborzatának összevetése.
A térkép részei és jelrendszere: térképlap, térképtükör, kivágat, térképkeret, cím, szelvényszám, méretarány, aránymérték, jelmagyarázat, fokhálózat vagy keresőhálózat, észak
jel, áttekintő térkép, kolofon.
Térképjelek: építmények, közlekedés, növényzet és terepfelszín, vízhálózat. A térképi jelkulcs segítségével információk gyűjtése ismert és ismeretlen területet ábrázoló
térképről.
A térképolvasás gyakorlása tanári segítséggel, pl. útvonalkövetés.
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Lát rajz készítése adott felszíni/terep (asztali) formáról.
Térképvázlat készítése másolással.
Életkori képességeinek megfelelő bonyolultságú helyszínről térképvázlat készítése.
A túrákat segítő térképtartalmú honlapok keresése, megismerése, használata: pl. google.hu, turautak.hu, geocaching.hu, termeszetbarat.hu.
A tájékozódás jelentősége.
A fővilágtájak kitűzése a természet nyújtotta lehetőségek által.
Mit mutat a fatörzsön a moha, a fák lombozata, a hangyaboly, a kiásott földhányás száradása.
Az északi irány meghatározása legalább három módszerrel: a térkép beforgatásával, a nap helyzete (árnyék) segítségével, mutatós karóra használatával, a sarkcsillag helyzete
alapján stb.
A térkép és a terep összevetése, a beforgatásos tájékozódás alapvető ismerete.
Az iránytű és laptájoló megismerése, használata, funkcióbeli különbségek feltárása, a fő és mellékvilágtájak meghatározására, ill. irányszög meghatározásra.
Távolságmérés térképen (arányszám és lépték), térképtávolság-számítás, távolság mérése térképen, távolság mérése terepen.
Útvonaltervezés és menetidő-számítás.
Egyszerű és rövid iránymenet gyakorlása (táv és szög), iránylevétel térképről és iránytartás túra során.
Térképvázlat készítése megtett túraútvonalról (itiner: táv és irányszög). A műholdas helymeghatározás és navigáció lehetőségének megismerése.
A GPS, mint információhordozó (nevezetességek, alapinformációk, navigáció).
Szabadforrású útvonaltervezők PC-n és telefonon.
Geocaching.
Helyes magatartás eltévedés esetén.
Turistajelek ismerete, a turistajelek és a turistatérkép kapcsolata.
A turistajelek jelrendszere, a jelek jelentéstartalma: jel-jelentés, színkódolás, alá- és fölérendelt (jelzésű) utak.
A jelzések helye a terepen (hol keressük).
A jelzett utak követése térképpel.
A választott túraútvonal berajzolása térképvázlatra.
Csomópontok, útválasztási lehetőségek.
Turistautak nehézségi fokának felmérése (szintvonalak figyelembevételével).
Hazánkon átmenő nemzetközi turistautak jelzései (pl. EVW, EuroVelo, Mária Út).
Egyéb, nem turistautak jelölése, erdészeti jelölések megkülönbözetése, megszüntetett turistautak jelölése.
Elvesztett turistaút – teendők.
Menetidő-számítás, pihenőpontok kijelölése.
Az egyes járó módokhoz kapcsolód jelzésrendszer megismerése, adekvát jelzések kiválasztásának gyakorlása.
A veszélyre figyelmeztető jelzések felismerése, megértése, a helyes reagálás megtanulása.
5. óra
Felkészülés a túrára
A természetjárás, mint szabadidősport sajátosságai. (Önkéntes, célja önmagam [restségének] legyőzése, pozitív összetett hatás…)
A séta, kirándulás, túra, tábor, vándortábor közötti különbségek megismerése.
A túratípusok megismerése: lineáris, kör, csillag, hétvégi, technikai v. munka, szabadság…
Megfelelő túracél kiválasztása a képességek és igények szerint.
Papír és digitális alapú menetrendek (vasúti és busz) használata.
A természet nyújtotta lehetőségek felhasználása komfortérzet fokozására: szélirány, árnyék, pihenőhely kiválasztása, a domborzat „kezelése” stb.
6-36. óra
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Túra
Miskolc és környéki túraútvonalak bejárása. Bükk-hegység felfedezése, bebarangolása.
Testnevelés - Úszás
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 1-4.
1-2.óra
Balesetvédelmi oktatás
- Vízhez szoktatás: víz alatti tartózkodás, merülések, játékok vízben.
3-4.óra
- Vízhez-szoktatás: légzés (levegővétel) lebegés, játékok víz alatt
5-6. óra
- Vízhez-szoktatás: „felhajtóerő”, siklás hason, lebegés háton
7-8. óra
- Mellúszó karmunka derékig érő vízben:
- Haránt terpeszállásban karmunka ütemtartással, majd a nélkül,- fej kissé emelt.
- Karmunka lassan előre haladva, majd társ segítségével.
8-10. óra
- Siklás és egy karmunka. Kivárás majd siklás. Siklás 2-3-4 karmunka. Közben kivárás.
11-12. óra
- Folyamatos úszás karmunkával meghatározott távolságra. Folyamatos úszás karmunkával meghatározott távolságra a fej kissé emelt.
13-14. óra
Mellúszás karmunka és légzés összekapcsolása:
- Karmunka helyben törzsdöntéssel előre – légzéssel.
- Karmunka előrehaladással, légzéssel.
- Karmunka társ segítségével, légzéssel.
15-16. óra
- Siklás közben egy karmunka légzéssel és leállással.
- Siklás közben folyamatos karmunka, minden második ütemre légzéssel.
17-18. óra
- Siklás közben folyamatos karmunka légzéssel, 4-6 m távolságra.
19-20.óra
A mellúszó lábmunka oktatásának menete:
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- Csípőig érő vízben állva, bal és jobb lábbal felváltva, függőleges irányban.
- Lábmunka vízfekvés helyzetében – kéztámasz a falon.
- Lábmunka vízfekvés helyzetében – ütemezéssel, majd szabadon.
21-22. óra
- Lábmunka párokban vontatással, megemelt fejjel, tetszés szerinti légzéssel.
- Lábmunka párokban vontatással, fej vízben, minden 2. lábtempó után légzés.
23-24. óra
- Siklás fal felé – 1 lábmunka.
- Siklás faltól – 1 lábmunka.
- Siklás után kettő, majd három lábmunka, köztük rövid kivárás.
25-26. óra
- Siklás után lábmunka, folyamatosan meghatározott távolságra, szemöldök vonaláig emelt arccal.
27-28. óra
- Úszás csak lábbal, deszkával.
- Úszás csak lábbal, deszkával, fej vízben, időnként levegővétel.
29-30. óra
A mellúszás kar és lábmunka egyeztetése
- Siklás után egy karmunka, rövid kivárás, egy lábmunka rövid befejező siklás.
- Mint az előző, két majd három teljes tempó végrehajtása után.
31-32. óra
- A kar – lábmunka helyes időben történő egyeztetése először egy, majd több tempó leúszása, a tempók között rövid kivárás.
33-34. óra
Folyamatos úszás meghatározott távolságra, arc a szemöldök vonaláig vízben, majd emeltebb fejjel.
35-36. óra
Kar,- lábmunka és légzés egyeztetése:
- Szabályos mellúszástetszés szerinti időben légzéssel, majd minden második ütemre légzéssel.
- Gyorsúszó-lábmunka falnál, majd siklás közben, levegővétel nélkül.
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Magyar nyelv és irodalom 5. osztály 1.
Írás, fogalmazás (Anyanyelvi kommunikáció)
Órakeret/óraszám:
14/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása.
A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szövegalkotás.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, javítása.
Anyanyelvi kommunikáció, önismeret fejlesztése, kezdeményezőképesség kompetencia fejlesztése. Különböző típusú szövegek a szempontok
alapján való feldolgozása, lényeg kiemelés, tanítása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A vázlatkészítés szabályainak,
vázlatkészítéshez, kiegészítéshez.

fajtáinak

megismertetése,

Kapcsolódási pontok:
gyakorlatok

a

Természetismeret: tananyagokhoz vázlatkészítés, lényegkiemelés
Történelem: tananyagokhoz vázlatkészítés, lényegkiemelés

A tanulás tanítása

Vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés. Sorköz, betű margó stb.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Önállóan tud vázlatot készíteni a fogalmazásaihoz és a tananyagokhoz, képes önállóan különböző típusú szövegekből, lényeget kiemelni,
felismerni.
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Magyar nyelv és irodalom 5. osztály 2.
A nyelv szerkezete/Hatékony önálló tanulás

Órakeret/óraszám:
14/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A kiejtés és az írás összefüggése, szabályszerűségeinek megismertetése.
Anyanyelvi kommunikáció hatékony önálló tanulás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A hangok kapcsolódásának szabályszerűségei: hangrend, illeszkedés, teljes és részleges
hasonulás, összeolvadás, rövidülés, kiesés.

Természetismeret: beszélőszervek

A tanulás tanítása.

Magánhangzó, mássalhangzó, hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, részleges hasonulás, összeolvadás, rövidülés, kiesés.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Helyesírásában figyelembe veszi a hangkapcsolati törvényeket és alkalmazza.

Magyar nyelv és irodalom 5. osztály 3.
Helyesírás (Anyanyelvi kommunikáció)
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
14/3
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Tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Normakövető helyesírásra törekvés. Pontos helyesírás iránti igény kialakítása.
Anyanyelvi kommunikáció, nemzeti öntudat, hazafias nevelés alakítása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Alapvető helyesírási szabályok megismerése főleg a hangtani és szófaji ismeretek
elsajátításához kapcsolódóan. Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes
helyesírásra.

Kapcsolódási pontok:

Informatika: a helyesírási ellenőrző programok.
Vizuális kultúra: tipográfiai ismeretek – esztétikus és célszerű íráskép.

Média tudatosságra nevelés.

Ábécé, helyesírási alapelv, elválasztás.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Önálló szövegalkotásnál alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Magyar nyelv és irodalom 5. osztály 4.
Petőfi Sándor: János vitéz /Erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Órakeret/óraszám:14/ 3

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Mesék, mesehős, kaland. Cselekmények, helyszínek, elbeszélés, párbeszéd, leírás.
Előzetes tudás:

432

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Magatartásformák megítélése, erkölcsi értékekkel való azonosulás. A mű poétikai, nyelvi sajátosságainak feltárása.
Erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, önismeret és társas kultúra fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Ismerkedés a poétikai eszközökkel:
szóképek, alakzatok felismerése, megnevezése.
Saját véleményalkotás és megfogalmazása. Szereplők jellemzése.
Anyanyelvi kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.

Kapcsolódási pontok:
Hittan: társas kapcsolatok, felnőtté válás, beavatás.
Vizuális kultúra: illusztráció, hangos könyv.
Dráma és tánc: szituációs játékok.

Hasonlat, megszemélyesítés, metafora, ellentét, párhuzam.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes a történet szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Párosítani tudja a mű egyes szakaszait a konfliktus, a bonyodalom, a
tetőpont fogalmával. Képes a példák közül kiválasztani a tanult szóképeket, alakzatokat. Felismeri a poétikai eszközöket.
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Magyar nyelv és irodalom 5. osztály 5.
Olvasás és írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés./Anyanyelvi kommunikáció
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A tanult olvasási stratégiák adekvált alkalmazása olvasás előtt, olvasás alatt és után. A tanult különböző típusú szövegek felismerése és
megértése. A szöveg információinak, gondolatainak a tanuló életkora szerint elvárható értelmezése és értékelése.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
14/4

nevelési

Az olvasástechnika fejlesztése különféle szövegeken többféle szövegértési eljárással. Az olvasási és szövegértési hibák felismerésének fejlesztése,
és a megfelelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése.
Anyanyelvi kommunikáció, kedvezményező képesség kompetencia fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Olvasás, szövegértési stratégiák alkalmazása gyakorlása és bővítése különböző témájú
és típusú nyomtatott és elektronikus szövegeken. A hibás olvasási, szövegértési
technikai felismerése, a megfelelő javító stratégia megtalálása és alkalmazása.

Informatika: keresési ismeretek alkalmazása.
Vizuális kultúra: ábrák, képek, illusztrációk értelmezése.

Média tudatosságra nevelés.

Üzenet, szövegkép.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és elektronikus sajtó műfajaival. Képes különböző megjelenésű és műfajú
szövegek átfogó megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.
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Magyar nyelv és irodalom 6. osztály 1.
Írás, fogalmazás /Anyanyelvi kommunikáció
Órakeret/óraszám:
14/1

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Megfelelően kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szövegalkotás.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Digitális kompetencia fejlesztése néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése.
Erkölcsi nevelés, önismeret és társas kultúra fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése.
Szövegalkotás az internetes műfajokban. (pl. e-mail, komment)
Média tudatosságra nevelés

Informatika: internetes források adatainak megkeresése; internetes kapcsolattartó műfajok.

E-mail, emotikon, az írás nem nyelvi jelei (sorköz, betű, stb.).
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban szöveget alkotni.
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Magyar nyelv és irodalom 6. osztály 2.
A nyelv szerkezete/Anyanyelvi kommunikáció

Órakeret/óraszám:
14/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A tanult szófajok felismerése és megnevezése szójelentés alapján toldalékos formában, mondatban és szövegben.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Elemző képesség: a szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyeltetése, főbb jellemzőinek megnevezése.
Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, főbb jellemzőinek
megnevezése.

Kapcsolódási pontok:
Idegen nyelvek: a tanult idegen nyelv hangtani, szótani szerkezete.

Tanulás tanítása.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Alapszófajok, ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmás, igenév, igekötő.
A tanuló ismeri a tanult alapszófajok, valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó helyesírási
szabályokat.

Magyar nyelv és irodalom 6. osztály 3.
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Olvasás és írott szöveg megértése. /Digitális kompetencia
Órakeret/óraszám:
14/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Különböző típusú szövegek felismerése és megértése. A szöveg információinak, gondolatainak a tanuló életkora szerint elvárható értelmezése
és értékelése.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismertetése. A tömegkommunikációs szövegekben rejlő manipulációk felismerési
képességének fejlesztése. Digitális kompetencia fejlesztése néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése.
Erkölcsi nevelés, önismeret és társas kultúra fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Az információhordozók kommunikációs funkcióinak és az olvasott szövegek tipológiai
és műfaji különbségek megfigyelése, a szöveg mondanivalójának saját szavakkal
történő megfogalmazása.

Informatika: tájékozódás, információkeresés.
Vizuális kultúra: szöveg és kép összefüggései.

Média tudatosságra nevelés.

Üzenet, szövegkép.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes az olvasott szövet tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. Képes a különböző
megjelenésű és műfajú szövegek globális megértésére, a szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk
visszakeresésére.
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Magyar nyelv és irodalom 6. osztály 4.
Arany János: Toldi /Erkölcsi nevelés, családi életre nevelés

Órakeret/óraszám: 14/3

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Elbeszélő költemény, felező 12-es forma, Petőfi Sándor: János vitéz

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Magatartásformák (harag, stb.) elutasítása, erkölcsi értékek vállalása. A szókincs, esztétikai érzék, erkölcsi érzék, ítélőképesség fejlesztése.
Anyanyelvi, kommunikáció, erkölcsi nevelés, csalási életre nevelés.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Felismeri az elbeszélő költemény műfaját. Alkalmazza az elméleti fogalmakat.
Felismeri a poétikai eszközöket. Képes saját véleményének megfogalmazására.

Kapcsolódási pontok:
Hittan: bűn és erény, lelkiismeret, megtisztulás.
Ének-zene: ritmizálás

Anyanyelvi kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.

Felező 12-es, sormetszet, kaland, előhang, mottó, expozíció, epizód
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes a történet szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Párosítani tudja a mű egyes szakaszait a konfliktus, a bonyodalom, a
tetőpont fogalmával. Képes a példák közül kiválasztani a metaforát, metonímiát.

Magyar nyelv és irodalom 6. osztály 5.
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Helyesírás /Anyanyelvi kommunikáció
Órakeret/óraszám:
14/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Normakövető helyesírásra törekvés. Pontos helyesírás iránti igény kialakítása.
Anyanyelvi kommunikáció, önismeret fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tulajdonnév értelemtükröző helyesírási alapjainak megismerése. Törekvés a
mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; idegen nyelvek; vizuális kultúra;
természetismeret; informatika: a tantárgyra jellemző fogalmak, tulajdonnevek, földrajzi nevek,
digitális kifejezések helyesírása.

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

Ábécé, helyesírási alapelv, elválasztás.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Önálló szövegalkotásnál alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:
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Magyar nyelv és irodalom 6. osztály 6.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Arany János: Toldi, Virágzó középkor
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret 14/2

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Hazánk természeti környezetének területi
jellegzetessége. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
megismerése. Az emberiség őskora
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott Történelem: összevont projektóra – 1 óra
programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok A Magyarság középkori története Nagy Lajos lovag király korában. Az emberiség őskora
követése.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban.
A témában elmélyülést követőkommunikáció és verbális képességek fejlesztése,
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének
képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.

Magyar nyelv és irodalom 6. osztály 7.
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Tematikai egység/ fejlesztési cél

Gárdonyi Géza: Egri csillagok, Késő Középkor
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret 14/2

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Hazánk természeti környezetének területi
jellegzetessége. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
megismerése. Az emberiség őskora
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott Történelem: összevont projektóra – 1 óra
programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok A Magyarság középkori története Nagy Lajos lovag király korában. Az emberiség őskora
követése.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban.
A témában elmélyülést követőkommunikáció és verbális képességek fejlesztése,
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének
képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Magyar nyelv és irodalom 7. osztály 1.
Egy korstílus – a romantika/Esztétikai-művészeti kifejezőképesség;
Órakeret/óraszám: 11/ 2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Jellemző műfajok a 19. sz. első feléből. Petőfi Sándor és Arany János művei.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Annak fölfedezése, hogyan gazdagodott a magyar irodalom a romantika virágkorában. Képesség az önálló ismeretszerzésre, digitális források
használatával.
Digitális kompetencia, Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A tanuló megismerkedik:
a korszak irodalmi életével (pl. folyóiratok, színházi élet, irodalmi kapcsolatok);
felismer zenei és képzőművészeti vonatkozásokat, kapcsolódásokat;
az önálló ismeretszerzés többféle módszerével (pl. internet, elektronikus könyvtár)
is gyűjt információkat.
tanulás tanítása

Kapcsolódási pontok:

Vizuális kultúra: romantikus festmények, épületek, viseletek.
Informatika: ismeretszerzés, a források azonosítása.
Ének zene: a zenei romantika

Anyanyelvi kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés.

romantikus ellentétezés, romantikus képalkotás, óda, epigramma, rapszódia.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Felfedez műfaji és tematikus-motivikus kapcsolatokat. Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani jellegzetességeket, a lexika
jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri a kompozíció meghatározó elemeit
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Magyar nyelv és irodalom 7. osztály 2.
Drámai műfajok/Esztétikai-művészeti kifejezőképesség; anyanyelvi kommunikáció
Órakeret/óraszám: 11/3
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A drámai műnem.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az érzelmek hiteles kifejezésének, valamint a mások helyzetébe történő beleélés képessége, az empátia növelése. A társas viselkedés
szabályozásának, a konfliktusok kezelésének erősítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Drámai műfajok, - egy komédia sok szempontú megközelítése.

Dráma és tánc: dráma és színház, megjelenítés, szituáció, jellem, díszlet, színpadi
szövegmondás.

képes szituációk és instrukciók értelmezésére, esetleg megjelenítésére alkalmas
részlet megtanulására, esetleg jelenet előadására az olvasott drámai műből,
valamint egy látott jelenet (színházi előadás vagy felvétele) értelmezésére.

Vizuális kultúra: narratív szövegek, drámák filmes adaptációi.

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése, erkölcsi nevelés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Dráma, komédia, dialógus, konfliktus, alapszituáció
Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének
értelmezésére és megvitatására.
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Magyar nyelv és irodalom 7. osztály 3.
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása/ Anyanyelvi kommunikáció
Órakeret/óraszám:11/ 2
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, nyelvi viselkedés gyakoroltatása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Részvétel beszélgetésben, vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges
korrigálása a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal.
Hozzászólás, kiselőadás; a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő
beszédmód, szókincs használata.

Minden tantárgy: kiselőadás, hozzászólás, részvétel beszélgetésben
Dráma és tánc: kifejező szövegmondás, dramatizálás
Informatika: keresési ismeretek alkalmazása

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése. A családi életre nevelés.

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, kiselőadás
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre.
Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból.
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Magyar nyelv és irodalom 7. osztály 4.
Írás, fogalmazás/ Szövegértés, szövegalkotás
Órakeret/óraszám: 11/2
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. Megadott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés, a könyvtár nyomtatott és
elektronikus eszközeinek és forrásainak felhasználásával.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő kiválasztása, alkalmazása. A nyilvános felületeken történő
önbemutatás etikai kérdéseinek, következményeinek elemző megismerése, megvitatása.
Írástechnikai kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása.
Forrásjegyzék önálló elkészítése.
Különböző műfajú szövegek alkotása.
Digitális kompetencia. Tanulás tanítása.

Kapcsolódási pontok:
Informatika: a szövegszerkesztő programok
Vizuális kultúra: tipográfia ismeretek.

Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény, elektronikus szöveg
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját
véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni.
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Magyar nyelv és irodalom 7. osztály 5.
Tematikai egység/ fejlesztési cél
Előzetes tudás:

Verne Gyula: Utazás a Föld középpontja felé. A szilárd föld anyagai és folyamatai.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret 11/1

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Föld felszíni, területi jellegzetessége. A belső és külső
erők hatásainak felismerése. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező
képesség fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése. Az aktív,
tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben. Részvétel a
tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoportos
tevékenységekben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

A geológia erők megnyilvánulásainak megértése, a kőzetlemezek mozgásának és
következményeinek összekapcsolása. Az önálló tanulás képességének kialakítása, Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
az olvasás szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
képességek intenzív fejlesztése. A tanulási szokások és technikák tanulása, a
különféle források és azok használatának megismerése. Rendszerezés, Történelem: összevont projektóra – 1 óra
összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott programban való Az ipari forradalom gazdaságtörténeti és társadalomtörténeti hatásai
alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok követése. Összehangolt, Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata. Csoportos és egyéni
célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. A témában Földrajz: összevont projektóra -1óra
elmélyülést
követőkommunikáció
és
verbális
képességek
fejlesztése, Emberi és természetföldrajzi időléptékek időtartamok érzékelése. Az oksági gondolkodás
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek erősítése, mélyítése, több ok együttes hatására bekövetkező jelenségek megfigyelése,
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének értelmezése.
képességének fejlesztése. Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a
projekt feladat kivitelezése során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi
tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és
kreativitás fejlesztése.
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A kurzust vezető mester beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Magyar nyelv és irodalom 7. osztály 6.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

II. rész: Verne Gyula: Utazás a Föld középpontja felé. A szilárd föld anyagai és folyamatai.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret 11/1

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Földfelszíni, területi jellegzetessége. A belső és külső
erők hatásainak felismerése. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező
képesség fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése. Az aktív,
tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben. Részvétel a
tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoportos
tevékenységekben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

A geológia erők megnyilvánulásainak megértése, a kőzetlemezek mozgásának és
következményeinek összekapcsolása. Az önálló tanulás képességének kialakítása, Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
az olvasás szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
képességek intenzív fejlesztése. A tanulási szokások és technikák tanulása, a
különféle források és azok használatának megismerése. Rendszerezés, Történelem: összevont projektóra – 1 óra
összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott programban való Az ipari forradalom gazdaságtörténeti és társadalomtörténeti hatásai
alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok követése. Összehangolt, Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata. Csoportos és egyéni
célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. A témában Földrajz: összevont projektóra -1óra
elmélyülést
követőkommunikáció
és
verbális
képességek
fejlesztése, Emberi és természetföldrajzi időléptékek időtartamok érzékelése. Az oksági gondolkodás
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek erősítése, mélyítése, több ok együttes hatására bekövetkező jelenségek megfigyelése,
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének értelmezése.
képességének fejlesztése. Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a
projekt feladat kivitelezése során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi
tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és
kreativitás fejlesztése.
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A kurzust vezető mester beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Magyar nyelv és irodalom 8. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Stílusirányzatok a 20. század elején/ Nemzeti öntudat

Órakeret/óraszám:14/3

A romantika
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A regionális és helyi kötődések elmélyítése a korszak irodalmi, művészeti, kulturális emlékeinek, emlékhelyeinek azonosításával.
Nemzeti öntudat hazafias nevetés, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Az impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió stílus- és formajegyei.
Keres a korszakhoz regionális és helyi kulturális kötődéseket.
Önálló ismeretszerzés, könyvtárhasználat és forráskezelés.

Kapcsolódási pontok:

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a korstílusok művelődéstörténeti,
életmódbeli vonatkozásai.
Vizuális kultúra: stílusirányzatok a 20. század elején.

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés. Állampolgárságra, demokráciára nevelés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió
szinesztézia, allegória, szimbólum, összetett kép.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján (elsősorban 19–20. századi alkotások). Az önálló
ismeretszerzés, könyvtárhasználat és forráskezelés.
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Magyar nyelv és irodalom 8. osztály 2.
A média kifejezőeszközei/Médiatudatosság

Órakeret/óraszám: 14/3

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Képsorozattal meg tud jeleníteni valamely egyszerű cselekményt.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus
attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének megtervezése az
életkornak megfelelő szinten (pl. story-board, animáció, alkalmazásával).

Kapcsolódási pontok:

Vizuális kultúra: idő- és térbeli változások megjelenítése képsorozatokkal.
Informatika: prezentációs anyag készítése.

Esztétikai-művészeti kifejezőképesség. Digitális kompetencia.

Dokumentum, fikció, western, sci-fi, melodráma, burleszk
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét működési módjának legfőbb jellemzőit.
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Magyar nyelv és irodalom 8. osztály 3.
Helyesírás/Anyanyelvi kompetencia
Órakeret/óraszám:14/3
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Alapvető helyesírási szabályok ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás folyamatában; önálló szövegjavítás
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő helyesírás értelem tükröztető szerepének értelmezése.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények:

A helyesírás értelem tükröztető szerepének felhasználása különféle írásbeli
műfajokban.
Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai.

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: tipográfiai ismeretek – esztétikus és célszerű íráskép.
Informatika: a helyesírási ellenőrző programok.

Tanulás tanítása. Anyanyelvi kommunikáció.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gondolatjel).
Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. Önállóan, illetve a helyesírási
segédkönyvek segítségével jártas a helyesírásban.
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Magyar nyelv és irodalom 8. osztály 4.
A nyelv állandósága és változása/Nemzeti öntudat kialakítása

Órakeret/óraszám:14/3

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Szótárhasználat, szókincsünk változásai.

Előzetes tudás:

A nyelvi tudatosság fejlesztése. Anyanyelvi kultúra.
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, összehasonlítása.
A nyelvi változás bizonyítékainak értelmezése különböző korokból származó írott
szövegeken és irodalmi példákon.

Kapcsolódási pontok:

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a magyarság történetének kezdetei.
Ének-zene: régi és új stílusú népdalok.

Állampolgárságra, demokráciára nevelés. Hazafias nevelés.

Nyelvváltozat, nyelvcsalád; anyanyelv, nyelvjárás
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Kialakul, elmélyül benne a nemzeti öntudat, a hazaszeretet és az anyanyelv használatának fontossága, tisztelete.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:
Magyar nyelv és irodalom 8. osztály 5.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Magyar ország kulturális értékei. Kárpát –medence kulturális és társadalom földrajzi jellemezői.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret 14/2
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A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben. Időben és
térben való gondolkodás.
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Hazánk természeti környezetének területi
A tematikai egység nevelési jellegzetessége. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztési céljai
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján. A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet megismertetésétől induló
egyre bővülő tudás szerzésével a haza és a nemzet tudat formálása.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Előzetes tudás:

A magyarországi néprajzi csoportok hagyományainak értelmezése, a magyar
földrajzi felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményének megismerése.
Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának Történelem: összevont projektóra – 1 óra
megismerése. Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A A Magyarság társadalomtörténet fejlődése a XX. században
kiválasztott programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
feladatok követése. Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos
használata. Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség Földrajz: összevont projektóra – 1 óra
fejlesztése szituációkban. A témában elmélyülést követőkommunikáció és verbális A Kárpát-medence természeti- és társadalom földrajzi jellemzői
képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén
tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség fejlesztése. Az esztétikai művészeti
tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése során elvárásai
követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének
kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A kurzust vezető mester beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Történelem 5. osztály 1.
Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
7 /2

Alsó tagozatos olvasmányok az őskori emberről és a Bibliából. Az idő mérése, a számok helye a számegyenesen.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Hatékony önálló tanulás

nevelési

Az emberi munka és a környezethez való alkalmazkodás jelentőségének megismerése. A különböző emberi közösségek (család, törzs stb.)
szerepének tudatosulása. Az állam különböző társadalomszervező funkcióinak (munka megszervezése, védelem stb.) felismerése. Annak
belátása, hogy az emberi civilizációt százezrek munkája teremtette meg, valamint a múlt emlékei, maradványai megóvásra érdemesek.
Ismeretek szerzése az őskorról és az ókori Keletről szóló történetekből, tankönyvi olvasmányokból és képekről. Az időszámítás technikájának
és jelentőségének megértése. A történelmi térképek sajátosságai, megismerésük a földrajzi térképekhez viszonyítva.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Tankönyvi szövegek tanulmányozása.
A hallott és olvasott elbeszélő szövegek tartalmának elemzése.
Ismertető az őskori szerszámokról, eszközökről; a művészet kezdeteiről.
A nagy folyamok szerepének érzékeltetése a földművelés kialakulásában.
Az időszámítás kialakulásának oka és jelentősége. Az ókori kulturális örökség
számbavétele írásban és szóban.

Magyar nyelv és irodalom: mondák, mitológiai történetek, bibliai történetek.
Természetismeret: Tájékozódás a térképen, égtájak, földrészek, alapvető térképészeti jelölések.
Az állatok háziasítása.
Természetismeret: Tájékozódás a térképen, égtájak, földrészek, alapvető térképészeti jelölések.
Az állatok háziasítása.
Vizuális kultúra: Barlangrajzok, őskori szobrok, ősművészet, egyiptomi és mezopotámiai
sírtípusok és templomok.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték. Életmód, kereskedelem, város, állam,
egyeduralom, gazdaság, társadalom, kultúra, vallás, több istenhit, egyistenhit.
Az ókori kulturkincs élményszerű megismerésével az egyetemes emberi értékek elfogadása, a családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való
tartozás élményének személyes megélése.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető
erkölcsi tanulságok azonosítása.
A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és
gondolkodás kialakulását.
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Történelem 5. osztály 2.
Az ókori görög-római világ
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, hatékony önálló tanulás.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
7 /3

Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós eseményekről, személyekről.
Iskolában szerzett újszövetségi ismeretek.
nevelési

Az ókori görögséget a közös nyelv, vallás, történetek-mondák és az olimpiai játékok kapcsolták össze. Az athéniak a perzsák elleni harcokban
nemcsak a földjüket, városukat védték, hanem a szabadságukat is. Az ókori rómaiak nagykiterjedésű birodalmat hoztak létre, mely hazánk
területére is kiterjedt, így fontos a pannóniai római örökség kulturális emlékeinek védelme, megbecsülése. Az ókor hőseinek közösségükért
tett bátor, önfeláldozó magatartásának értékelése. A történelem szereplőit, a hőseit a közösség érdekében tett cselekedeteik alapján
értékelhetjük. Képi és szöveges információk gyűjtése és összevetése ókori görög-római témákból. A korabeli régészeti emlékek
megfigyeltetése. Lelet és rekonstrukció összevetése. A megismert történelmi fogalmak helyes alkalmazása. Történelmi események időrendbe
állítása, elhelyezésük az időszalagon.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Információk gyűjtése a görög világról. Információk gyűjtése a görög-római világban
lezajlott jelentősebb háborúkról képek és történelmi térképek segítségével.
Történetek és képek gyűjtése az ókori római világból. Valóság és fikció
szétválasztása egy-két görög mondában. Képszerű ismeretek gyűjtése az antik
építészetről. A görög világ főbb jellegzetességeinek bemutatása. A hódító Róma
történelmi szerepe. Az időszámítás technikájának gyakorlása. Az itáliai-félsziget
elhelyezkedése, jellegzetességei. A Római Birodalom terjeszkedése.

Magyar nyelv és irodalom: Mese, monda, mítosz.
Matematika: A római számok.
Vizuális kultúra: Az ókori épületek maradványai.
Idegen nyelvek: Néhány példa a görög/latin szavak átvételére a tanult idegen nyelvben.
Természetismeret: A félsziget fogalma, jellegzetességei a gazdasági életben. A Balkán-félsziget
és az Itáliai félsziget Európa térképén. A vulkánok.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, gazdaság,
termelés, állam, birodalom, egyeduralom, demokrácia, királyság, köztársaság, császárság, vallás, vallásüldözés. Társadalom, társadalmi
csoportok, életmód, város, gazdaság, termelés, állam, birodalom, egyeduralom, demokrácia.
Az ókori, középkori és koraújkori egyetemes és magyar kultúr kincs élményszerű megismerésével az egyetemes emberi értékek elfogadása, a
családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése. A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok,
összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. A korábbi korokban élt
emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása. A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a
kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek
szempontjából értékeli.
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Történelem 5. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél
Előzetes tudás:

Az emberiség őskora
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret 7/1

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Miskolc és természeti környezetének területi
jellegzetessége. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a táncos tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés
esetleges produkciós tevékenységben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének
fejlesztése. A kiválasztott programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Dráma és tán: összevont projektóra – 2 óra
Instrukciók, feladatok követése. Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, A különböző táncszínházi műfajok ismerete, együttműködés páros, kiscsoportos és teljes
látottak tudatos használata. Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle táncos tevékenységben.
döntési képesség szituációkban. A témában elmélyülést követőkommunikáció és
verbális képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia
területén tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség fejlesztése. Az esztétikai művészeti
tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése során elvárásai
követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének
kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Történelem 5. osztály 4.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Az magyarság történetének kezdetei
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret 7/1

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információszerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Miskolc és természeti környezetének területi
jellegzetessége. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a táncos tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés
esetleges produkciós tevékenységben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének
fejlesztése. A kiválasztott programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Dráma és tánc: összevont projektóra – 2 óra
Instrukciók, feladatok követése. Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, A különböző táncszínházi műfajok ismerete, együttműködés páros, kiscsoportos és teljes
látottak tudatos használata. Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle táncos tevékenységben.
döntési képesség szituációkban. A témában elmélyülést követőkommunikáció és
verbális képességek fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia
területén tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az
összefüggések felismerésének képesség fejlesztése. Az esztétikai művészeti
tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése során elvárásai
követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének
kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Történelem 6 osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
7/1

Magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, mesefajták; mondák, regék, legendák. Alsó tagozatos olvasmányok a hun-magyar
mondakörből, a vérszerződésről, a honfoglalásról, Szent Istvánról.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora / nemzeti öntudat, hazafias nevelés /
hatékony, önálló tanulás

nevelési

Hazánk európai keresztény államközösségbe való sikeres beilleszkedésének az értékelése, a keresztény értékrend máig ható elemeinek és
azok jelentőségének elfogadása. Az utókor a korszak szereplőit a közösség érdekében tett cselekedeteik alapján értékeli. A magyarság
múltjának megismerése, feldolgozása, a tények és a vitatott kérdések (eredet, rokonság stb.) együttes feltárásával is. Mondák és valóság közötti
kapcsolatok és ellentmondások felismertetése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A magyar őstörténetre vonatkozó ismeretek szerzése különböző típusú forrásokból.
Történetek megismerése és feldolgozása.
Beszámolók, kiselőadások tartása.
Rekonstrukciós rajzok elemzése.
Forrásütköztetés a honfoglaló magyarok életmódjára vonatkozó ismeretek
megbeszélése során. Történelmi személyiség jellemzése, beszámolók, kiselőadások
tartása. Rekonstrukciós rajzok elemzése. Kronológiai adatok rendezése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyamos végén:

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: A hun-magyar mondakör. Részletek magyar szentek legendáiból.
Természetismeret: a Kárpát-medence tájegységei, gazdaságföldrajzi jellegzetességeik.
Ének-zene: a magyar népzene régi rétegű és új stílusú népdalai, a népi tánczene.
Vizuális kultúra: Festmények, szobrok és filmek a magyar mondavilágról, a vérszerződésről, a
honfoglalásról és az államalapításról. Népvándorlás kori tárgyak.

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, gazdaság, termelés, politika, állam, királyság, államszervezet, törvény,
adó, vallás, vallásüldözés, kultúra.
Az ókori, középkori és koraújkori egyetemes és magyar kultúr kincs élményszerű megismerésével az egyetemes emberi értékek elfogadása, a
családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető
erkölcsi tanulságok azonosítása.
A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és
gondolkodás kialakulását.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek
szempontjából értékeli.
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Történelem 6 osztály 2.
A Magyar Királyság virágkora / nemzeti öntudat, hazafias nevelés / hatékony, önálló tanulás
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Mesék, mondák és valós történetek a Hunyadiakról. A nándorfehérvári hősök.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
7/2

nevelési

A királyokat vagy uralkodókat a történetekben megismert személyes tulajdonságok és a kor kihívásaira adott (a társadalom életére hatást
gyakorolt) válaszaik eredményessége, illetve önfeláldozó magatartásuk alapján őrzi meg a történelmi emlékezet.
A törökellenes harcok máig ható példája. Az összefogás jelentősége, hiányának katasztrófája. A történelmi személyiség szerepének,
jelentőségének felismerése, személyek, csoportok tetteinek megindokolása. Történetek mesei és valóságos elemeinek megkülönbözetése.
Képi és írásos források szövegének megértése, értelmezése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Információk szerzése, rendszerezése és értelmezése szöveges és képi forrásokból.
Történeti események feldolgozása mai szövegek és rövid korabeli források alapján.
Tanulói kiselőadások tartása.
Lelet és rekonstrukció összevetése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: népmesék és mondák Mátyás királyról. Arany János: Toldi.
Ének-zene: reneszánsz zene Mátyás király udvarából.
Vizuális kultúra: A gótikus és a reneszánsz stílus építészeti emlékei Magyarországon.
A középkori Buda műemlékei.
Mátyás visegrádi palotája. A Corvinák.

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika,
állam, törvény, királyság, vallás, kultúra.
Az ókori, középkori és koraújkori egyetemes és magyar kultúr kincs élményszerű megismerésével az egyetemes emberi értékek elfogadása, a
családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető
erkölcsi tanulságok azonosítása.
A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és
gondolkodás kialakulását.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek
szempontjából értékeli

Történelem 6. osztály 3.
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Magyarország a kora újkorban / nemzeti öntudat, hazafias nevelés / hatékony, önálló tanulás
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Magyarország felemelkedése és jelentős európai hatalommá válása. A törökellenes küzdelmek kezdetei. A Hunyadiak kora. Hazánk a XV.
század végén, XVI. század elején. A török előretörés. A mohácsi vereség.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
7/2

nevelési

A nemzeti öntudat erősítése a hódítókkal szembeni védekezés, a hősi önfeláldozás példáin keresztül. A közösségek széthúzása gyengíti a
társadalomvédekező képességét a hódítással szemben, az összefogás és az egységes fellépés azonban még egy vereség esetén is a behódolás
helyett kiegyezést eredményezhet.
A török terjeszkedés megállítása jelentőségének belátása hazánk és Európa szempontjából. Annak érzékelése, hogy két nagyhatalom közötti
helyzetünk fokozott terhet rótt a társadalom minden rétegére. A vallási és politikai megosztottság következményeinek megértése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Életmód történeti ismeretek gyűjtése.
Információgyűjtés, rendszerezés a tankönyvből és olvasókönyvekből
A három országrész jellegzetességeinek összevetése.
A személyiség szerepe a történelemben
Történelmi térkép elemzése
Kiselőadás tartása a reformációról és ellenreformációról.

Magyar nyelv és irodalom: Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Arany János: Szondi két apródja.
A török hódoltság műemlékei: mecsetek és fürdők. Jelentősebb barokk műemlékek
Magyarországon.
Az erdélyi építészet jellegzetességei.
Ének-zene: Népdalok a török korból, kuruc dalok. A barokk zene. A tárogató.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, nemzetiség, népességfogyás, életmód, város, gazdaság, termelés, kereskedelem,
pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, államszervezet, rendelet, birodalom, vallás, vallásüldözés. Társadalom, társadalmi csoport,
felemelkedés, lesüllyedés, nemzetiség, népességfogyás, életmód, város, gazdaság, termelés.
Az ókori, középkori és koraújkori egyetemes és magyar kultúr kincs élményszerű megismerésével az egyetemes emberi értékek elfogadása, a
családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás élményének személyes megélése.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű, átélhető
erkölcsi tanulságok azonosítása.
A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás és
gondolkodás kialakulását.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek
szempontjából értékeli
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Történelem 6. osztály 4.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Arany János, Virágzó középkor
Rendszerezés, összefüggésének feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret 7/1

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Földfelszíni, területi jellegzetessége. A belső és külső
erők hatásainak felismerése. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező
képesség fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése. Az aktív,
tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben. Részvétel a
tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának Történelem: összevont projektóra – 1 óra
megismerése. Az emberiség őskora. Rendszerezés, összefüggések feltárása Tantárgyi követelményekhez igazítottan csoportos gyakorlati feladat, történelmi fogalmak,
kooperatív módszerrel. A kiválasztott programban való alkotó, vagy közreműködő tartalmak használatával.
részvétel. Instrukciók, feladatok követése. Összehangolt, együttes tevékenység, a
hallottak, látottak tudatos használata. Csoportos és egyéni célirányos Történelem: összevont projektóra -1óra
helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. A témában elmélyülést A magyarság középkori története Nagy Lajos lovag király korában. Az emberiség őskora.
követőkommunikáció és verbális képességek fejlesztése, természettudományos és Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben
elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra. A kurzust vezető mester/beavató
Kulcsfogalmak/ fogalmak
programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Történelem 6. osztály 5.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Gárdonyi Géza: Egri csillagok Késő középkor.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret 7/1

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Földfelszíni, területi jellegzetessége. A belső és külső
erők hatásainak felismerése. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező
képesség fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése. Az aktív,
tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben. Részvétel a
tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának Történelem: összevont projektóra – 1 óra
megismerése. Az emberiség őskora
Tantárgyi követelményekhez igazítottan csoportos gyakorlati feladat, történelmi fogalmak,
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott tartalmak használatával.
programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok
követése.
Történelem: összevont projektóra -1óra
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
A magyarság középkori története Nagy Lajos lovag király korában. Az emberiség őskora.
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
A témában elmélyülést követőkommunikáció és verbális képességek fejlesztése,
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének
képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Történelem 7. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési
cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység nevelési
fejlesztési céljai:

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon
Nemzeti öntudatra nevelés/ Digitális kompetencia

Órakeret/óraszám:
7/1

Olvasmányok és filmek alapján a francia forradalomról, Széchenyiről, a Lánchídról és Kossuthról, Napóleonról, 1848–49-es
forradalomról és szabadságharcról.
A polgárosodással párhuzamosan az egyenlőség, szabadság, testvériség eszméinek együttese nagy társadalmi mozgósító erővel hat.
A jelentős társadalmi és gazdasági átalakulásoknak egyaránt vannak győztesei és vesztesei, e folyamat vizsgálata feltárhatja a
személyes és közösségi sors közötti összefüggéseket. Az utókor nézőpontjából az válik történelmi személyiséggé, hőssé vagy mártírrá,
aki a személyes érdekei elé a közösség hosszú távú érdekeit helyezi.
A középkori államok és a polgári nemzetállamok közti különbség megértetése. A polgári nemzetállammá válás békés és erőszakos
útjainak értékelése. A reformkor, a forradalom és a szabadságharc tanításának során hazafiságra nevelés.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Ismeretszerzés tanári elbeszélés és vázlatrajz alapján.
Következtetések levonása rövid közjogi forrásrészletekből.
Változások és hatásaik nyomon követése
Érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása.
Tanulói kiselőadás jelentős történelmi személyiség életéről.
Jelentős események egymásra hatásának vizsgálata.

Természetismeret: az iparfejlődés környezeti hatásai.
Ének-zene: Marseillaise, a nagy romantika mesterei. Erkel: Himnusz, Egressy Béni: Szózat,
1848-as dalok.
Vizuális kultúra: a kort bemutató történeti festmények.
Magyar nyelv és irodalom: Csokonai, Kölcsey, Vörösmarty és Petőfi versei. Jókai Mór: A
kőszívű ember fiai.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, értelmezés, jelentőség, történelmi nézőpont. Társadalom,
társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, forradalom, felemelkedés, lesüllyedés, népességrobbanás, migráció.
A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő ereje) és egyszerű,
átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása.
A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a történelmi tájékozódás
és gondolkodás kialakulását.
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Történelem 7. osztály 2.
A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei / nemzeti öntudat, hazafias nevelés /
hatékony önálló tanulás / digitális kompetencia

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
7/1
Amerika felfedezése, Kolumbusz és tengerésztársainak élete. Találmányok, ipari fejlődés. Az 1848–1849-es magyar forradalom és
szabadságharc eseményei.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A nemzeti öntudat és a hazafiság megjelenésének jellemzői. A nemzetépítés, mint a közösségteremtés új formájának felismerése. A
nemzetállamiság társadalmi összetartó elemeinek tudatosítása.
A középkor és az újkor egy-egy részterületének összehasonlítása, a XIX. századi Európa és Észak-Amerika történelme közös vonásainak
megállapítása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Információk gyűjtése lexikonokból, az internetről vagy könyvtári kutatással.
Magyarázat az egységes államok kialakulásának történelmi okaira
Beszámoló készítése valamilyen témáról.
A tanult földrajzi helyeknek térképen történő megkeresése.
Vaktérkép.

Fizika: Korabeli felfedezések, újítások, találmányok.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Vizuális kultúra: a XIX-XX. század fordulójának stílusirányzatai.
Ének-zene: Liszt zenéje. A kort idéző híres operarészletek

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, nemzet, nemzetiség, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, életmód, gazdaság,
gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak,
egyeduralom, önkényuralom, királyság, császárság, köztársaság.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek
szempontjából értékeli.

463

Történelem 7. osztály 3.
Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon / nemzeti öntudat, hazafias
nevelés / hatékony önálló tanulás / digitális kompetencia
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A forradalom és a szabadságharc történetének ismerete. A magyar polgári átalakulás elhelyezése időben és térben, Egységes nemzetállamok
létrejötte. A vonatkozó térképek ismerete.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az uralkodói önkény, a zsarnoki intézkedések felismerése, hátrányainak tudatosítása. A nemzetek közötti szembenállás feloldásaként, a
kölcsönös engedményeken alapuló megegyezés (kiegyezés) jelentőségének felismertetése, elfogadása. A békés építő munka eredményeink
megismertetése, értékeinek megbecsülése.
A XIX. század második fele magyar történelmének, csomópontjainak, lényegi gazdasági és társadalmi folyamatainak, néhány főbb
történésének megismertetése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Ismeretszerzés írásos és képi forrásokból.
Érvek és ellenérvek gyűjtése a kiegyezésről.
Beszámoló a millenniumi eseményekről a kor fény- és árnyoldalait is bemutatva.
Budapest fejlődésének nyomon követése.
Az adatok oszlop- és kördiagramokban történő feldolgozása.
Érvek és ellenérvek gyűjtése a kiegyezésről.
A kiegyezésben főszerepet játszó személyiség portréjának bemutatása
A dualista rendszer államszerkezeti ábrájának elkészítése, és magyarázata.
Földrajzi, néprajzi (pl. honismereti) és történelmi térképek összevetése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: Arany János: A walesi bárdok.
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk.
Vizuális kultúra: A magyar történeti festészet példái.
A századforduló magyar építészeti emlékei és legismertebb festői.
Technika, életvitel és gyakorlat: a családok eltérő helyzete, életszínvonala a XIX. század végén.

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, társadalom, társadalmi csoport, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség,
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás. Város,
nemzet, nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági teljesítmény, kereskedelem,
pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, államszervezet,
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen befolyásolják.
Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek létfenntartását. Ismerje fel a társadalmi
munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és pénzgazdálkodás, illetve a városiasodás kialakulásához vezet.
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Történelem 7. osztály 4.
A nagyhatalmak versengése és az első világháború / nemzeti öntudat, hazafias nevelés / hatékony
önálló tanulás / digitális kompetencia
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A XIX. századról szóló olvasmányok, filmek, képek. A nemzetállamok kialakulása Európában, mely folyamat konfliktushoz vezet.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
7/2

nevelési

A jogos és jogtalan háború, a honvédelem és hódítás közötti különbségtétel tudatosítása. Az emberi élet értékének felismerése, a háború
pusztításainak elutasítása, a hősi halottak emlékének ápolása, a békés életviszonyok jelentőségének megértetése, elfogadása.
Az első világháborúhoz vezető történelmi folyamatok és szövetségek megismerése. Önálló gyűjtő- és kutatómunkával, a témával kapcsolatban
ismeretek szerzése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Jegyzetek készítése Európa nagyhatalmainak vezetőiről.
Ismeretszerzés a XIX. század végi nagyhatalmakról az internetről.
Grafikonok, táblázatok elemzése, készítése az első világháború legfontosabb
adatairól.
A történelmi tér időbeli változásai. (Pl. a határok újrarajzolása a háború után)
Vaktérképek készítés
Az események ábrázolása időszalagon.
Érvek gyűjtése a háború törvényszerű kitörése, illetve annak elkerülhetősége mellett.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Földrajz: Európa, és benne a Balkán helye a mai földrajzi térképeken.
Kémia: vegyi fegyverek.
Informatika: adatok gyűjtése történelmi eseményekről és személyekről az interneten.
Vizuális kultúra: filmek, korabeli fotók, albumok a Magyar évszázadok című tévésorozatból.

Történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, társadalom, társadalmi csoport, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, gazdasági
tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás. Társadalom, társadalmi csoport, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság,
gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági teljesítmény, politika, állam, államforma, államszervezet,
birodalom, szuverenitás, háború, hadsereg.
Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.
Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani.
Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai számításokat végezni. Ismerje néhány
kiemelkedő esemény időpontját.
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Történelem 7. osztály 5.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Verne Gyula: Utazás a Föld középpontja felé. A szilárd föld anyagai és folyamatai.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret 7/1

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Föld felszíni, területi jellegzetessége. A belső és külső
erők hatásainak felismerése. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező
képesség fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése. Az aktív,
tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben. Részvétel a
tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

A Geológia erők megnyilvánulásainak megértése, a kőzetlemezek mozgásának és
következményeinek összekapcsolása. Az önálló tanulás képességének kialakítása, Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
az olvasás szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
képességek intenzív fejlesztése. A tanulási szokások és technikák tanulása, a
különféle források és azok használatának megismerése. Az emberiség őskora
Történelem: összevont projektóra – 1 óra
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott Az ipari forradalom gazdaságtörténeti és társadalomtörténeti hatásai
programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
követése.
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Földrajz: összevont projektóra -1óra
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. Emberi és természetföldrajzi időléptékek időtartamok érzékelése. Az oksági gondolkodás
A témában elmélyülést követőkommunikáció és verbális képességek fejlesztése, erősítése, mélyítése több ok együttes hatására bekövetkező jelenségek megfigyelése,
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek értelmezése.
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének
képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
évfolyam végén
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Történelem 7. osztály 6.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

II. rész: Verne Gyula: Utazás a Föld középpontja felé. A szilárd föld anyagai és folyamatai.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret 7/1

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Föld felszíni, területi jellegzetessége. A belső és külső
erők hatásainak felismerése. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező
képesség fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése. Az aktív,
tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben. Részvétel a
tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

A Geológia erők megnyilvánulásainak megértése, a kőzetlemezek mozgásának és
következményeinek összekapcsolása. Az önálló tanulás képességének kialakítása, Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
az olvasás szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
képességek intenzív fejlesztése. A tanulási szokások és technikák tanulása, a
különféle források és azok használatának megismerése. Az emberiség őskora
Történelem: összevont projektóra – 1 óra
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott Az ipari forradalom gazdaságtörténeti és társadalomtörténeti hatásai
programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
követése.
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Földrajz: összevont projektóra -1óra
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. Emberi és természetföldrajzi időléptékek időtartamok érzékelése. Az oksági gondolkodás
A témában elmélyülést követőkommunikáció és verbális képességek fejlesztése, erősítése, mélyítése több ok együttes hatására bekövetkező jelenségek megfigyelése,
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek értelmezése.
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének
képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
évfolyam végén
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Történelem 8. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Európa és a világ a két háború között / az erkölcsi nevelés, állampolgárságra nevelés, felelősség
vállalás másokért, önkéntesség / hatékony, önálló tanulás

Órakeret/óraszám:
7/1

A XIX. század nagyhatalmainak ellentétei, a gyarmatosítás alakulása az előző évfolyam tanulmányai alapján. Az első világháború nagy csatái,
új fegyverei, és a világégés következményei.
nevelési

A háborút lezáró béke nem a résztvevők bűnei és érdemei alapján köttetik meg, hanem a győztesek érdekeinek megfelelően. A háború és a
válságok következményeként a szélsőséges politikai erők befolyásának növekedése és hatalomra jutásuk lehetőségének felismertetése, a
modern diktatórikus rendszerek jellemzőinek azonosítása, elítélése. A háború utáni rendezés és következményei megismerése. A területi
változások térképen történő nyomon követése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Ismeretek szerzése a békekötés dokumentumaiból (pl. új országhatárok).
Statisztikák összevetése (pl. az európai nagyhatalmak és gyarmataik területük,
népességük, ásványkincseik alapján). Feltevések megfogalmazása a számunkra
igazságtalan békéről. Az első világháború utáni békék történelmi következményei,
és az abból eredő újabb konfliktusok felismerése. Többféleképpen értelmezhető
szövegek és képi dokumentumok elemzése. A gazdasági világválság magyarázata,
összehasonlítása napjaink gazdasági folyamataival. Diagramok készítése az
események és az évszámok elhelyezése a térképen.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Földrajz: Kelet- és Közép-Európa térképe.
Vizuális kultúra: Dokumentum- és játékfilmek, fotók, albumok.
Építészek (pl. W. Gropius, F. L. Wright, Le Corbusier), szobrászok (pl. H. Moore) és festők (pl. H.
Matisse, P. Picasso)

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság,
gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, gazdasági
válság, politika, állam,
Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek
felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása. A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl.
technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés)
azonosítása, megítélése. Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok
és különbségek felismerése. A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a
történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését. Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök
cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. Ismerje a
XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. Ismerje a
magyar történelem főbb csomópontjait az államalapítástól kezdve, napjainkig. Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó
szereplőinek azonosítására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére.
Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit.
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Történelem 8. osztály 2.
Magyarország a két világháború között/ / az erkölcsi nevelés, állampolgárságra nevelés, felelősség
vállalás másokért, önkéntesség / hatékony, önálló tanulás
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A dualizmus korának Magyarországa. Korábbi olvasmányok a trianoni békediktátumról és a trianoni Magyarországról. Iskolai
megemlékezések: a nemzeti összetartozás napja.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
7/1

nevelési

A nemzeti önvédelem és az önfeladás közötti különbség azonosítása, valamint a politikai kalandorság jellemzőinek és következményeinek
felismerése. A trianoni békediktátum és országvesztés igazságtalan kegyetlenségének tudatosítása, nemzeti sorstragédiaként való empatikus
megélése. Annak tudatosítása, hogy egy-egy nemzet érdekérvényesítése legtöbbször egy másik nemzet kárára történik, így a vesztes fél ezt
nem egyszer végzetes katasztrófaként éli meg.

Az ismeretek, információk, érvek, ellenérvek egymással szembe- és egymás mellé állításával önálló vélemény alkotása az adott korszakról
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Információk gyűjtése, grafikonokból, táblázatokból, szöveges forrásokból.
Földrajz: történelmi térképen az ország határainak változása, a Vix-jegyzék által kijelölt terület.
Korabeli képi információforrások feldolgozása (pl. plakátok, képeslapok,
Ének-zene: a Kodály-módszer, Bartók Béla zeneszerzői jelentősége.
újságillusztrációk). A kor helyi és lakóhely környéki építészeti emlékeinek
Biológia-egészségtan: a C-vitamin, Szent-Györgyi Albert felfedezése.
felkeresése. Az 1918–1920 közötti folyamatok értelmezése. Saját vélemények
Vizuális kultúra: Derkovits Gyula: Dózsa-sorozata
megfogalmazása történelmi helyzetekről. Fogalmazás készítése. Információk
gyűjtése,
elemzése,
érvek,
ellenérvek
felsorakoztatása.
A
revízió
határmódosításainak nyomon követése, térképek és táblázatok segítségével.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Tény és bizonyíték, interpretáció, társadalmi csoport, identitás, felemelkedés. Társadalom, társadalmi csoport, identitás, felemelkedés,
lesüllyedés, elitréteg, középréteg, alsó réteg, életmód, város, nemzet, nemzetiség.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Történelem 8. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek
felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása. A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl.
technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés)
azonosítása, megítélése. Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok
és különbségek felismerése. A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a
történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését. Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök
cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. Ismerje a
XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. Ismerje a
magyar történelem főbb csomópontjait az államalapítástól kezdve, napjainkig. Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó
szereplőinek azonosítására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére.
Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit.
A második világháború/ / az erkölcsi nevelés, állampolgárságra nevelés, felelősség vállalás
másokért, önkéntesség / hatékony, önálló tanulás

Órakeret/óraszám:
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7/2
Előzetes tudás:

Az újabb háborúhoz vezető út. Események, társadalmi és kulturális törekvések, gazdasági törések a XX. század első felében. Iskolai
megemlékezések: a holokauszt emléknapja.

A társadalmi kirekesztés különböző formáinak felismertetése, az ún. fajelmélet és szörnyű következményeinek elutasítása. A hátországot sem
kímélő háborús pusztítások tudatosítása. A frontkatonák és a civil lakosság személyes sorsán keresztül a háború kegyetlenségének és a hősi
helytállás kettősségének felismertetése.
Az emberiség legnagyobb háborúja fontosabb eseményeinek megismerése, és önálló vélemény alkotása azokról. A korszak tanulmányozása
során a társadalmi igazságosság iránti igény, az emberi jogok és a demokratikus intézményrendszerek tiszteletének fejlesztése, valamint a
béke megőrzése fontosságának belátása.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Írásos források, eredeti fotók és dokumentumfilmek feldolgozása (pl. a háború
kirobbanásával kapcsolatban). Önálló ismeretszerzés, majd beszámoló filmek
alapján. Diagramok készítése, értelmezése (pl. a háborús erőviszonyok ábrázolása).
Haditechnikai eszközök megismerése. Magyarázat arra, hogy hazánkat földrajzi
helyzete és revíziós politikája hogyan sodorta bele a háborúba.
Vita, elemzések, kiselőadások tartása a Horthy-korszak revíziós politikájával
kapcsolatban. Fegyverek, katonai eszközök és felszerelések bemutatása
Kiselőadások tartása, olvasmányok, filmek, elbeszélések alapján. A főbb háborús
események időrendbe állítása térségenként, frontonként. Térképek elemzése, a
folyamatok összefüggéseinek megértése, távolságok, területek becslése. Egyszerű
stratégiai térképek és csatatérképek készítése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Földrajz: Németország és a Szovjetunió területváltozásai történelmi térképen. Európa 1939–
1941 közötti történelmi térképe.
Magyar nyelv és irodalom: Radnóti Miklós: Nem tudhatom.
Mozgóképkultúra és médiaismeret: dokumentumfilmek (pl. a második világháború nagy csatái),
játékfilmek (pl. Andrzej Wajda: Katyń.
Vizuális kultúra: eredeti fotók, háborús albumok.

Társadalom, társadalmi csoport, népességfogyás, migráció, életmód, gazdaság, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, gazdasági
teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, államforma, államszervezet, diktatúra, birodalom, emberi jog, polgárjog, vallásüldözés.
Társadalom, társadalmi csoport, népességfogyás, migráció, életmód, gazdaság, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, gazdasági
teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, államforma.

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek
felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása. A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl.
technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés)
azonosítása, megítélése. Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok
és különbségek felismerése. A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a
történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését. Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök
cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. Ismerje a
XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. Ismerje a
magyar történelem főbb csomópontjait az államalapítástól kezdve, napjainkig. Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó
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szereplőinek azonosítására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére. Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar
történelmének eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit.
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Történelem 8. osztály 4.
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése / / az erkölcsi nevelés, állampolgárságra
nevelés, felelősség vállalás másokért, önkéntesség / hatékony, önálló tanulás

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
7/1
A világháborúk története. A hírek egyre gyorsabb terjedésének történetisége, a napi aktuális események figyelése, az egyre szaporodó
információk befogadása. Élmények, információk merítése a XX. századdal kapcsolatban más tantárgyakból, műveltségterületekből.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A nukleáris háború lehetőségének elítélése. Az európai kontinens természetellenes megosztottságának felismerése, ennek személyes
sorsokon keresztül való átélése. A demokratikus és diktatórikus társadalmi rendszerek közötti különbségek tudatosítása az emberi
szabadságjogok biztosítása terén. A demokrácia, mint a közös döntés intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító
formájának bemutatása.

Annak felismerése, hogy a közelmúlt eseményei nagyban meghatározzák napjaink történéseit.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Információk rendszerezése és értelmezése (pl. az USA és a SZU vetélkedéséről).
Információk szerzése a családok, gyermekek, nők helyzetéről a kettéosztott
világban. Kérdések megfogalmazása különféle eseményekhez kapcsolódóan.
Egymásnak ellentmondó a források gyűjtése, elemzése és ütköztetése.
Érvek gyűjtése azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a globalizáció összehozza vagy
eltávolítja-e az egyes embereket egymástól.
Önálló gyűjtőmunkán alapuló beszámoló (pl. a távírótól a mobiltelefonig címmel).
A NATO országok és a Varsói Szerződés tagállamainak azonosítása a térképen.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Földrajz: kisebb államok és nagyhatalmak gazdasági, területi méreteinek összevetése.
Vizuális kultúra: A korszak jellemző képzőművészeti alkotások. Köztéri szobrok. Modern
építészet.
Ének-zene: Penderecki: Hirosima emlékezete.

Társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, migráció, életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer,
termelés, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog.
Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek
felismerése, a nemzeti azonosságtudat kialakulása. A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl.
technikai fejlődésének hatásai a társadalomra és a gazdaságra) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés)
azonosítása, megítélése. Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok
és különbségek felismerése. A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek segítik a
történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását, fejlődését. Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök
cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példát mondani ellentétes értékelésre. Ismerje a
XIX.-XX. század nagy korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. Ismerje a
magyar történelem főbb csomópontjait az államalapítástól kezdve, napjainkig. Legyen képes e hosszú történelmi folyamat meghatározó
szereplőinek azonosítására és egy-egy korszak főbb kérdéseinek felismerésére. Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar
történelmének eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit.
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Történelem 8. osztály 6.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Magyar ország kulturális értékei. Kárpát –medence kulturális és társadalom földrajzi jellemezői.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret 7/1

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben. Időben és
térben való gondolkodás.
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Hazánk természeti környezetének területi
A tematikai egység nevelési jellegzetessége. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztési céljai
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján. A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet megismertetésétől induló
egyre bővülő tudás szerzésével a haza és a nemzet tudat formálása.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Előzetes tudás:

A magyarországi néprajzi csoportok hagyományainak értelmezése, a magyar
földrajzi felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményének megismerése.
Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának Történelem: összevont projektóra – 1 óra
megismerése. Az emberiség őskora. Rendszerezés, összefüggések feltárása A Magyarság társadalomtörténet fejlődése a XX. században
kooperatív módszerrel. A kiválasztott programban való alkotó, vagy közreműködő Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
részvétel. Instrukciók, feladatok követése. Összehangolt, együttes tevékenység, a
hallottak, látottak tudatos használata. Csoportos és egyéni célirányos Földrajz: összevont projektóra – 1 óra
helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. A témában elmélyülést A Kárpát-medence természeti- és társadalom földrajzi jellemzői
követőkommunikáció és verbális képességek fejlesztése, természettudományos és
technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben
elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra. A kurzust vezető mester/beavató
programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén
Történelem 8. osztály 7.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
Az írott és az elektronikus sajtó, média alapvető kifejező eszközeivel való ismerkedés a Magyar ország
kulturális értékein keresztül. Kárpát –medence kulturális és társadalom földrajzi jellemezői.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret 7/1
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A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben. Időben és
térben való gondolkodás.
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Hazánk természeti környezetének területi
A tematikai egység nevelési jellegzetessége. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztési céljai
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján. A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet megismertetésétől induló
egyre bővülő tudás szerzésével a haza és a nemzet tudat formálása.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Előzetes tudás:

A magyarországi néprajzi csoportok hagyományainak értelmezése, a magyar
földrajzi felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményének megismerése.
Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának Történelem: összevont projektóra – 1 óra
megismerése. Az emberiség őskora. Rendszerezés, összefüggések feltárása A Magyarság társadalomtörténet fejlődése a XX. században
kooperatív módszerrel. A kiválasztott programban való alkotó, vagy közreműködő Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
részvétel. Instrukciók, feladatok követése. Összehangolt, együttes tevékenység, a
hallottak, látottak tudatos használata. Csoportos és egyéni célirányos Földrajz: összevont projektóra – 1 óra
helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. A témában elmélyülést A Kárpát-medence természeti- és társadalom földrajzi jellemzői
követőkommunikáció és verbális képességek fejlesztése, természettudományos és
technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben
elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének képesség fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Angol nyelv 5. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

Család, otthon
Órakeret/óraszám:
18/5
A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez
kapcsolódó feladatok megoldása.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Felkészülés után rövid szöveg elmondása a tanuló
számára ismert témában.
Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának megértése.
Rövid, egyszerű mondatok írása ismert témákról; különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása mintát
követve.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

A tematikai egység nevelési
fejlesztési céljai:
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Családtagok bemutatása. Családi ünnepek. Napirend. Otthonom. Lakóhelyem, tágabb
környezetem.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Történelem: család és lakóhely. Erkölcstan és etika: társas kapcsolatok, szokások. Életvitel és
gyakorlat: időbeosztás, napirend. Természetismeret: lakóhelyi környezet. Matematika:
tájékozódás a térben, halmazok. Hon- és népismeret: az én városom, falum. Célnyelvi
civilizáció: lakóhelyem jellegzetességei, összehasonlítása a célnyelvi országéval.

Külső tulajdonságok jellemzése. Napirend – hétköznapok, hétvégék. Irányok, egyszerű útbaigazítás.
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz
részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél, valamint leírást ad
saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű írott szövegekben
megtalálja a fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.

Angol nyelv 5. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Időjárás, öltözködés, vásárlás

Előzetes tudás:

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez
kapcsolódó feladatok megoldása.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Felkészülés után rövid szöveg elmondása a tanuló
számára ismert témában.
Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának megértése.
Rövid, egyszerű mondatok írása ismert témákról; különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása mintát
követve.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

A tematikai egység nevelési
fejlesztési céljai:
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Órakeret/óraszám:
18/5

Kapcsolódási pontok:
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Évszakok és hónapok. Évszakok és ruhadarabok. Vásárlás. Kedvenc ruháim. Divat.

Természetismeret: az időjárás tényezői, ciklusok a természetben. Matematika: számok írása,
olvasása. Történelem: öltözködés, divat. Matematika: halmazok. Életvitel és gyakorlat:
közlekedés, vásárlás.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Az évszakokra jellemző időjárás szókincse. Ruhadarabok.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz
részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél, valamint leírást ad
saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű írott szövegekben
megtalálja a fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.

Angol nyelv 5. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Szabadidő, szórakozás, utazás

Órakeret/óraszám:
18/5

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez
kapcsolódó feladatok megoldása.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Felkészülés után rövid szöveg elmondása a tanuló
számára ismert témában.
Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának megértése.
Rövid, egyszerű mondatok írása ismert témákról; különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása mintát
követve.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Kedvenc időtöltések. Közös időtöltés barátokkal. Internet. Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás. Közlekedési eszközök.

Testnevelés és sport: sportok. Ének - zene: zenehallgatás. Dráma és tánc: színház, előadások.
Rajz és vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. Életvitel és gyakorlat: közlekedés. Hon- és
népismeret: az én városom, falum, a hazai táj, a világörökség elemei. Célnyelvi civilizáció:
hazánk, s a célnyelvi országok látnivalói, nevezetessége.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Közlekedés belföldön, külföldön. Népszerű sportok. Színház, filmek.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz
részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél, valamint leírást ad
saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű írott szövegekben
megtalálja a fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.
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Angol nyelv 5. osztály 4.
Órakeret/óraszám:
18/3

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Iskola, barátok

Előzetes tudás:

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez
kapcsolódó feladatok megoldása.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Felkészülés után rövid szöveg elmondása a tanuló
számára ismert témában.
Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának megértése.
Rövid, egyszerű mondatok írása ismert témákról; különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása mintát
követve.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim. Osztálytársaim, barátaim.
Tanórán kívüli közös programjaink.

Erkölcstan és etika: társas kapcsolatok: barátság, szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.
Anyanyelv: ajánlott és kötelező szépirodalmi
művek.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Jelzős szerkezetek. Személyek, tárgyak leírása. Külső és belső tulajdonságok.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz
részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél, valamint leírást ad saját
magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű írott szövegekben megtalálja a
fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.
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Angol nyelv 6. osztály 1.
Órakeret/óraszám:
18/4

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Étkezés

Előzetes tudás:

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez
kapcsolódó feladatok megoldása. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Felkészülés után
rövid szöveg elmondása a tanuló számára ismert témában. Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának
megértése. Rövid, egyszerű mondatok írása ismert témákról; különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása
mintát követve.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, főzés, sütés.

Természetismeret: az ember megismerése és egészsége: étrend.
Matematika: halmazok, diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. Célnyelvi
civilizáció: jellegzetes ételek itthon, s a célnyelvi országokban.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Élelmiszereink összetevői. Helyes arányok. Egészségtelen ételek/ étkezési szokások.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz
részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél, valamint leírást ad saját
magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű írott szövegekben megtalálja a
fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.
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Angol nyelv 6. osztály 2.
Órakeret/óraszám:
18/5

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Ünnepek

Előzetes tudás:

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez
kapcsolódó feladatok megoldása.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Felkészülés után rövid szöveg elmondása a tanuló
számára ismert témában.
Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának megértése.
Rövid, egyszerű mondatok írása ismert témákról; különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása mintát
követve.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a nagyvilágban.

Történelem: hétköznapok, ünnepek.
Célnyelvi civilizáció: célnyelvi országok ünnepei.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A különböző magyar és angolszász ünnepek egyedi és közös fogalmai, sajátosságai.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz
részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél, valamint leírást ad saját
magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű írott szövegekben megtalálja a
fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.

Angol nyelv 6. osztály 3.
Órakeret/óraszám:
18/5

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Város, bevásárlás

Előzetes tudás:

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez
kapcsolódó feladatok megoldása. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Felkészülés után
rövid szöveg elmondása a tanuló számára ismert témában. Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának
megértése. Rövid, egyszerű mondatok írása ismert témákról; különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása
mintát követve.
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A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Városok, települések, falvak. Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Az én városom/falvam.

Történelem: falvak és városok, közlekedés.
Matematika: irányok, térbeli alakzatok.
Életvitel és gyakorlat: közlekedés, vásárlás.
Hon- és népismeret: az én városom, falvam.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Útbaigazítások. Nevezetességek.
Vásárlás bevásárlóközpontokban, kis üzletekben- előnyök, hátrányok.
A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz
részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél, valamint leírást ad saját
magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű írott szövegekben megtalálja a
fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.

Angol nyelv 6. osztály 4.
Órakeret/óraszám:
18/4

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Környezetünk védelme

Előzetes tudás:

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez
kapcsolódó feladatok megoldása.
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Felkészülés után rövid szöveg elmondása a tanuló
számára ismert témában.
Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának megértése.
Rövid, egyszerű mondatok írása ismert témákról; különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása mintát
követve.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
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Veszélyeztetett állat- és növényvilág. Nevezetes napok.
Szelektív hulladékgyűjtés.

Természetismeret: környezeti rendszerek állapota, védelme, fenntarthatósága. Matematika:
diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Veszélyeztetett állatfajok. Környezetvédelmi napok. Környezettudatos tevékenység.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A2 szintű nyelvtudás. A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett
kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet
mesél, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű
írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról.

Angol nyelv 7. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
18/4

Sport
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes
témákról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű közlések lényegét. Egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az iskolával,
otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról; részt vesz rövid beszélgetésekben; kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi
helyzetekben; egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. Összefüggő beszédre képes. Tud többféle szövegfajtát olvasni,
tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat
egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. Összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen szükségletekre,
élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak; ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban írásban kifejezi; minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, ismert témákról.

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Testrészek és mozgás. Kedvenc sportom. Sportok, sportfelszerelések. Extrém
sportok. Sportversenyek, olimpia.

Biológia: az ember megismerése és egészsége. Testnevelés és sport: mozgásos játékok,
sportversenyek, szabályok. Célnyelvi civilizáció: célnyelvi országok jellegzetes spotjai

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Téli, nyári, extrém, csapat és egyéni sportok.
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A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Angol nyelv 7. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. Képes a mindennapi
élet legtöbb helyzetében boldogulni, gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és stílusában a kommunikációs helyzethez
alkalmazkodni. Tud begyakorolt szerkezetekkel érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét a kapott
információhoz képest megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. Képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, az érdeklődési köréhez
kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat. Több műfajban tud
egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már megjelennek a műfaji
sajátosságok és különböző stílusjegyek.
Természet, állatok

Órakeret/óraszám:
18/2

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha
közvetlen, személyes témákról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű közlések lényegét. Egyszerű és begyakorolt feladatok során
kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról; részt vesz rövid beszélgetésekben; kérdez és válaszol kiszámítható,
mindennapi helyzetekben; egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. Összefüggő beszédre képes. Tud többféle
szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; megtalálja az adott helyzetben fontos
konkrét információkat egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. Összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek
közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak; ismerős témákról gondolatait egyszerű
kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezi; minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír az
őt érdeklő, ismert témákról.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Kedvenc állataim.
Kisállatok, felelős állattartás.

Életvitel és gyakorlat: hobbiállatok gondozása.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Hobbiállatok. A hobbiállatok táplálékai, tartásuk, gondozásuk.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. Képes a mindennapi
élet legtöbb helyzetében boldogulni, gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és stílusában a kommunikációs helyzethez
alkalmazkodni. Tud begyakorolt szerkezetekkel érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét a kapott
információhoz képest megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. Képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, az érdeklődési köréhez
kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat. Több műfajban tud
egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már megjelennek a műfaji
sajátosságok és különböző stílusjegyek.

Angol nyelv 7. osztály 3.
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Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Város, bevásárlás

Előzetes tudás:

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes
témákról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű közlések lényegét. Egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az iskolával,
otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról; részt vesz rövid beszélgetésekben; kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi
helyzetekben; egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. Összefüggő beszédre képes. Tud többféle szövegfajtát olvasni,
tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat
egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. Összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen szükségletekre,
élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak; ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban írásban kifejezi; minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, ismert témákról.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Tájékozódás, útbaigazítás. Üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Vásárlás. Látnivalók,
nevezetességek a lakóhelyemen.

Órakeret/óraszám:
18/4

Kapcsolódási pontok:
Matematika: tájékozódás a térben, térbeli alakzatok. Életvitel és gyakorlat: közlekedés,
vásárlás. Célnyelvi civilizáció: hazánk nevezetességeinek bemutatása célnyelven.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Útbaigazítás. Lakóhelyem nevezetességei. Vásárlás kis üzletekben, bevásárlóközpontokban. Vásárlás: élelmiszer, ruha, ajándék, egyéb.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. Képes a mindennapi
élet legtöbb helyzetében boldogulni, gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és stílusában a kommunikációs helyzethez
alkalmazkodni. Tud begyakorolt szerkezetekkel érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét a kapott
információhoz képest megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. Képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, az érdeklődési köréhez
kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat. Több műfajban tud
egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már megjelennek a műfaji
sajátosságok és különböző stílusjegyek.
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Angol nyelv 7. osztály 4.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Egészséges életmód

Órakeret/óraszám:
18/4

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha
közvetlen, személyes témákról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű közlések lényegét. Egyszerű és begyakorolt feladatok során
kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról; részt vesz rövid beszélgetésekben; kérdez és válaszol kiszámítható,
mindennapi helyzetekben; egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. Összefüggő beszédre képes. Tud többféle
szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; megtalálja az adott helyzetben fontos
konkrét információkat egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. Összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek
közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak; ismerős témákról gondolatait egyszerű
kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezi; minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír az
őt érdeklő, ismert témákról.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A rendszeres testedzés. A helyes táplálkozás. Betegségek és megelőzésük.

Biológia: betegségek megelőzése. Életvitel és gyakorlat: egészséges életmód.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Sport, wellness, táplálkozás.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. Képes a mindennapi
élet legtöbb helyzetében boldogulni, gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és stílusában a kommunikációs helyzethez
alkalmazkodni. Tud begyakorolt szerkezetekkel érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét a kapott
információhoz képest megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. Képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, az érdeklődési köréhez
kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat. Több műfajban tud
egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már megjelennek a műfaji
sajátosságok és különböző stílusjegyek.
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Angol nyelv 7. osztály 5.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Média, kommunikáció

Órakeret/óraszám:
18/4

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha
közvetlen, személyes témákról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű közlések lényegét. Egyszerű és begyakorolt feladatok során
kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról; részt vesz rövid beszélgetésekben; kérdez és válaszol kiszámítható,
mindennapi helyzetekben; egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. Összefüggő beszédre képes. Tud többféle
szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; megtalálja az adott helyzetben fontos
konkrét információkat egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. Összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek
közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak; ismerős témákról gondolatait egyszerű
kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezi; minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír az
őt érdeklő, ismert témákról.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Internet, interaktív játékok, közösségi oldalak. Infokommunikációs eszközök a
mindennapokban. A média szerepe és veszélyei a hétköznapokban.

Történelem: hírközlés. Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek: a média és a
nyilvánosság szerepe. Informatika: az információs technológián alapuló kommunikációs
formák, médiainformatika.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Infokommunikációs eszközök a mindennapokban. Egyetértés- egyet nem értés, érvelés, meggyőzés.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. Képes a mindennapi
élet legtöbb helyzetében boldogulni, gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és stílusában a kommunikációs helyzethez
alkalmazkodni. Tud begyakorolt szerkezetekkel érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét a kapott
információhoz képest megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. Képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, az érdeklődési köréhez
kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat. Több műfajban tud
egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már megjelennek a műfaji
sajátosságok és különböző stílusjegyek.
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Angol nyelv 8. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Otthon

Előzetes tudás:

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes
témákról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű közlések lényegét. Egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az iskolával,
otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról; részt vesz rövid beszélgetésekben; kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi
helyzetekben; egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. Összefüggő beszédre képes. Tud többféle szövegfajtát olvasni,
tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat
egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. Összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen szükségletekre,
élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak; ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban írásban kifejezi; minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, ismert témákról.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Lakóhelyem, tágabb környezetem. Otthonok a célnyelvi országban és a
nagyvilágban. Otthontalanok.

Órakeret/óraszám:
18/4

Kapcsolódási pontok:
Történelem: család és lakóhely. Célnyelvi civilizáció: eltérő életmódbeli szokások a célnyelvi
országokban. Erkölcstan és etika: társadalmi felelősségvállalás.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Tágabb környezetem nevezetességei, értékei.
Otthontalanság. Munkanélküliség.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Bl szintű nyelvtudás. A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik.
Képes a mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogulni, gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és stílusában a
kommunikációs helyzethez alkalmazkodni. Tud begyakorolt szerkezetekkel érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott
információ lényegét a kapott információhoz képest megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. Képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, az
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat.
Több műfajban tud egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már
megjelennek a műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek.
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Angol nyelv 8. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Étkezés

Órakeret/óraszám:
18/4

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes
témákról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű közlések lényegét. Egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az iskolával,
otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról; részt vesz rövid beszélgetésekben; kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi
helyzetekben; egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. Összefüggő beszédre képes. Tud többféle szövegfajtát olvasni,
tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat
egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. Összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen szükségletekre,
élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak; ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban írásban kifejezi; minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, ismert témákról.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Receptek, főzés, sütés, főzőműsorok. Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában és a
nagyvilágban.

Biológia: táplálkozás. Kémia: egészséges táplálkozás: a zsírok és cukrok szerepe. Életvitel és
gyakorlat: családi munkamegosztás. Matematika: halmazok, diagramok készítése, értelmezése,
táblázatok olvasása. Célnyelvi civilizáció: célnyelvi országok jellegzetes ételei, táplálkozási
szokásai.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Hagyományos, népszerű, nemzetközi és reformételek.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Bl szintű nyelvtudás. A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik.
Képes a mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogulni, gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és stílusában a
kommunikációs helyzethez alkalmazkodni. Tud begyakorolt szerkezetekkel érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott
információ lényegét a kapott információhoz képest megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. Képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, az
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat.
Több műfajban tud egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már
megjelennek a műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek.
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Angol nyelv 8. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Zene, művészetek

Órakeret/óraszám:
18/4

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes
témákról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű közlések lényegét. Egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az iskolával,
otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról; részt vesz rövid beszélgetésekben; kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi
helyzetekben; egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. Összefüggő beszédre képes. Tud többféle szövegfajtát olvasni,
tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat
egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. Összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen szükségletekre,
élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak; ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban írásban kifejezi; minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, ismert témákról.

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kedvenc zeném, együttesem. Film- és színházi élményeim. Kedvenc múzeumom.
Kiállítások, rendezvények, koncertek.

Kapcsolódási pontok:
Ének - zene: zenehallgatás. Dráma és tánc: színház, előadások. Rajz és vizuális kultúra:
múzeumok, kiállítások.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Művészeti korszakok, irányzatok, stílusjegyek és képviselőik.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Bl szintű nyelvtudás. A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik.
Képes a mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogulni, gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és stílusában a
kommunikációs helyzethez alkalmazkodni. Tud begyakorolt szerkezetekkel érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott
információ lényegét a kapott információhoz képest megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. Képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, az
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat.
Több műfajban tud egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már
megjelennek a műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek.
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Angol nyelv 8. osztály 4.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Fantázia és valóság

Órakeret/óraszám:
18/4

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha
közvetlen, személyes témákról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű közlések lényegét. Egyszerű és begyakorolt feladatok során
kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról; részt vesz rövid beszélgetésekben; kérdez és válaszol kiszámítható,
mindennapi helyzetekben; egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. Összefüggő beszédre képes. Tud többféle
szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; megtalálja az adott helyzetben fontos
konkrét információkat egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. Összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek
közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak; ismerős témákról gondolatait egyszerű
kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezi; minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír az
őt érdeklő, ismert témákról.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. Képzeletem világa.

Dráma és tánc: dramatikus játékok. Rajz és vizuális kultúra: képzeletem világa. Anyanyelv:
kötelező és ajánlott irodalmi válogatás.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Az angolszász irodalom meghatározó képviselői.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Bl szintű nyelvtudás. A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik.
Képes a mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogulni, gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és stílusában a
kommunikációs helyzethez alkalmazkodni. Tud begyakorolt szerkezetekkel érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott
információ lényegét a kapott információhoz képest megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. Képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, az
érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat.
Több műfajban tud egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már
megjelennek a műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek.
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Angol nyelv 8. osztály 5.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Múltunk és jövőnk

A2 nyelvi szint, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha
közvetlen, személyes témákról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű közlések lényegét. Egyszerű és begyakorolt feladatok során
kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról; részt vesz rövid beszélgetésekben; kérdez és válaszol kiszámítható,
mindennapi helyzetekben; egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. Összefüggő beszédre képes. Tud többféle
szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; megtalálja az adott helyzetben fontos
konkrét információkat egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. Összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek
közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak; ismerős témákról gondolatait egyszerű
kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezi; minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír az
őt érdeklő, ismert témákról.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Családom múltja, gyökereim. A jövőm. Földünk jövője.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Órakeret/óraszám:
18/2

Kapcsolódási pontok:
Történelem: különböző korszakok, globális problémák. Földünk - környezetünk:
településtípusok; környezettudatosság, környezetvédelem. Erkölcstan és etika: a munka világa.
Életvitel és gyakorlat: pályaorientáció: szakmák, foglalkozások.

Célok. Foglalkozások. Életminőség.
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Célnyelvi civilizáció 5. osztály
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A célnyelvi országok természetföldrajza, gazdasága

Órakeret/óraszám:
4/4

A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi országok elhelyezkedéséről, legalapvetőbb földrajzi adottságairól.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tanuló azonosítja térképen a célországokat, képes megmutatni nagyobb városait, folyóit, tavait, hegyeit;
következtetni tud a földrajzi elhelyezkedésből az életmódra; tud információt szerezni az ország természeti adottságairól autentikus anyagok
(prospektusok, útleírások) segítségével;
ismeri a célnyelvi országok főbb közlekedési lehetőségeit, jellemzőit és a célnyelvi országok fizetőeszközeit, azok viszonyát a
magyarországiéhoz.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A célnyelvi országok főbb városainak, legfontosabb domborzati és vízrajzi
jellemzőinek felismerése, értelmezése térképen.
Ok-okozati összefüggések megállapítása az éghajlat és az időjárási viszonyok,
valamint az életmód között.
A célnyelvi országok fizetőeszközének megismerése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Földünk-környezetünk:
térképhasználat, felszínformák; időjárási, éghajlati elemek; az éghajlat társadalmi, gazdasági
hatásai; a társadalmi, gazdasági élet szerveződése.
Életvitel és gyakorlat: fogyasztói termékek, közlekedés.

Topográfia jelképek, felszíni formák, víztípusok, éghajlati és földrajzi övezetek, időjárási-éghajlati elemek, településtípusok, a pénz világa,
közúti közlekedés.
A tanuló ismeri a célországok földrajzi elhelyezkedését, geográfiai jellemzőit.
Észreveszi az ok-okozati összefüggéseket.
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Célnyelvi civilizáció 6. osztály
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A célnyelvi országok történelme, társadalmi viszonyai

Órakeret/óraszám:
4/4

A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi országok jellegzetességeiről.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi országok jellegzetességeiről.
össze tudja hasonlítani a célnyelvi és magyarországi iskolai élet főbb vonásait, felismeri az azonosságokat és különbségeket.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A célnyelvi országok államformáinak, legfontosabb szimbólumainak (zászló, címer)
megismerése.
Legfontosabb történelmi események megismerése, kronológiai sorrendbe
helyezése.
Kiemelkedő történelmi személyiségek megismerése, hatásuk az ország életére.
Diákélet, iskolai szokások a célnyelvi országokban és Magyarországon.

Történelem: tanult történelmi korok főbb csomópontjai a célnyelvi országokban; események
időrendbe állítása.
Erkölcstan - etika: ember az időben: gyermekkor, serdülőkor; társas kapcsolatok; egyén és
közösség.

Társadalom, jelképek, a társadalmi együttélés szabályai, erkölcs, illem, jogok és kötelességek az iskolában.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Időrendbe tudja helyezni a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, személyeket, észreveszi az ok-okozati összefüggéseket.
Ismeri a célnyelvi országok és hazánk nemzeti jelképeit, szimbólumait, a legfontosabb nemzeti és családi ünnepeket, szokásokat, ezeket
összehasonlítja a magyarországiakkal.
Össze tud hasonlítani célnyelvi országokhoz illetve hazánkhoz köthető népszokásokat, hiedelmeket.
Felismer célországokhoz köthető művészeti, zenei alkotásokat, ismer híres múzeumokat.
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Célnyelvi civilizáció 7. osztály
Órakeret/óraszám:
4/4

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A célnyelvi országok irodalma, művészete, tudományos élete

Előzetes tudás:

A tanulónak már vannak ismeretei a célnyelvi országok irodalmi alkotásairól (mondókák, versek, ifjúsági irodalmi alkotások).
Megismerte a legjellemzőbb képzőművészeti műalkotásokat, múzeumi tárgyakat.
A tanuló ismeri a célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és kortárs szerzőjét, képző- és előadóművészét;
ismeri a célnyelvi országok legjelentősebb tudományos-technikai vívmányait és tudósait, képes bemutatásukra;
be tudja mutatni a célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú épületét, a korszak és az épület jellemzőivel;
ismeri a tömegkommunikációs eszközök szerepét a kultúra közvetítésében és népszerűsítésében a célnyelvi országokban és hazánkban; ismer
néhány humoros írást, viccet, melyek a célnyelvi országok jellemzőit mutatják be.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és kortárs
szerzőjének, képző- és előadóművészének megismerése.
Tudományos-technikai felfedezések, tudósok megismerése, a felfedezések
hatásainak bemutatása.
A célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú épületének, a korszaknak, és az
épület jellemzőinek bemutatása.
A célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú múzeumának, színházának
megismerése.
A tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió, internet) szerepe a kultúra
közvetítésében és népszerűsítésében a célnyelvi országokban és hazánkban.

Kapcsolódási pontok:

Fizika, kémia: tudományos, technikai felfedezések.
Rajz és vizuális kultúra: művészi korszakok, építőművészet.
Médiaismeret: tömegkommunikáció hatása, értékek kiválasztása.
Célnyelv: humoros írások.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Klasszikus és kortárs irodalom, képzőművészeti korok, festészet, építészeti stílusok, tömegkommunikáció, tudomány, technika, találmányok,
vívmányok, előadó művészet: zene, filmművészet, színházművészet, klasszikus és kortárs művészek.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Ismeri a célnyelvi országok és a hazai élet néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és kortárs szerzőjét, képző- és előadó művészét.
Ismeri és bemutatja a célnyelvi országok és Magyarország legjelentősebb tudományos-technikai vívmányait, tudósait.
Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti azok sajátosságait.
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Célnyelvi civilizáció 8. osztály
A célnyelvi országok gazdasága
Órakeret/óraszám:
4/4

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A tanuló már foglalkozott egyes célnyelvi országok gazdaságával a Földünk és környezetünk műveltségterület keretében.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tanuló ismeri a célnyelvi országok alapvető gazdasági ágazatait, a főbb, idehaza is ismert márkákat;
ismeri a jelentős ipari találmányokat, feltalálókat, ezeknek az ország gazdaságára gyakorolt hatását;
képes információt gyűjteni aktuális és alapvető gazdasági kérdésekről;
képes megérteni a célnyelv országainak célnyelven írott gazdasági híreit.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A célnyelvi országok földrajzi fekvésének, felszínének, felszínformáinak,
tájegységeinek és legfontosabb vízrajzi jellemzőinek bemutatása, jelölése
kontúrtérképen.
Ok-okozati összefüggések megállapítása a földrajzi helyzet, éghajlat és az időjárási
viszonyok valamint az életmód és kulturális szokások között.
Autentikus anyagok felhasználása, értelmezése, mint az ismeretszerzés egyik
forrása.
Egyéni vagy csoportos előadások készítése, információszerzés célnyelven egy-egy
adott témáról.

Kapcsolódási pontok:

Földrajz: térképhasználat, felszínformák; időjárási, éghajlati elemek; éghajlat-módosító
tényezők; az éghajlat társadalmi, gazdasági hatásai; a társadalmi, gazdasági élet szerveződése.
Célnyelv: lényegkiemelés.
Matematika: logikai következtetések, grafikonok, adatok értelmezése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Topográfia, nemzeti jelképek, szimbólumok, felszíni formák, víztípusok, éghajlati és földrajzi övezetek, településtípusok, időjárási és éghajlati
tényezők.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Ismeri a célnyelvi országok gazdasági fejlődésének legfontosabb állomásait, ennek az életszínvonalra gyakorolt hatásait.
Célnyelven végez önálló gyűjtőmunkát a hagyományos és a digitális médiumok segítségével.
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Matematika 5. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok

Órakeret/óraszám:
11/2 óra

Hatékony, önálló tanulás fejlesztése.
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak
eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több,
kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása
(próbálgatással).
Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése. Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése. Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének
kialakítása. Kommunikáció fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Logikai feladatok, fejtörők. A kombinatorikus gondolkodás, a célirányos
figyelem kialakítása, fejlesztése.
A lényegkiemelés, a szabálykövető magatartás, értő, elemző olvasás fejlesztése.
Kommunikáció fejlesztése a nyelv logikai elemeinek használatával.

Kapcsolódási pontok:
Informatika: könyvtárszerkezet a számítógépen.
Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegértelmezés. A lényegkiemelés képességének
fejlesztése.

A matematikai logika nyelvének megismerése, tudatosítása.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, lehetetlen, legalább,
legfeljebb.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.

Matematika 5. osztály 2.
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Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Hatékony, önálló tanulás fejlesztése. Matematikai kompetencia.
Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, valódi érték. Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet,
adósság). Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, kerekítés. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. Fejben
számolás százas számkörben. A szorzótábla. Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők
felcserélhetősége. Műveleti sorrend. Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és kétjegyű számmal írásban. Műveletek
ellenőrzése.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
11/2 óra

Számtan, algebra

nevelési

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése.
Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése. Pénzügyi ismeretek alapozása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az
eredményért való felelősségvállalás.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Műveletek egész számokkal, gyakorlás.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; pénzügyi, gazdasági kultúra: árfolyam,
infláció, hitel, betét, kamat.

Természetes számok milliós számkörben. Alaki érték, helyi érték.
Számfogalom mélyítése, a számkör bővítése. Számlálás, számolás. Hallott számok
leírása, látott számok kiolvasása. Számok ábrázolása számegyenesen.
Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.

Természetismeret: összehasonlítás, számolás földrajzi adatokkal: tengerszint alatti mélység,
tengerszint feletti magasság.

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Tízes számrendszer, számegyenes, összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a szorzat
tényezői, osztandó, osztó, hányados. Közös osztó, közös többszörös. Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.
Számolási készség fejlődése.
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Matematika 5. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Hatékony, önálló tanulás.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása. Szöveges feladatok megoldási sorrendje.
Becslés és a kerekítés alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzótábla tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalma.
Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend. Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és
osztás egy- és kétjegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése.
Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése.
Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges
megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek megőrzésével.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Szöveges feladatok: szövegértés, lényegkiemelés, helyes tervkészítés.
Szóbeli szövegalkotás fejlesztése.
Egyszerű feladatok esetén a műveleti sorrend helyes alkalmazási módjának
felismerése, alkalmazása. Az egyértelműség és a következetesség fontossága.
Ellenőrzés és becslés. Állítások megítélése igazságértékük szerint. A következtetési
képesség fejlesztése.
Értő, elemző olvasás fejlesztése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Órakeret/óraszám:
11/6 óra

Számtan, algebra

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: olvasási és megértési stratégiák kialakítása (szövegben
megfogalmazott helyzet, történés megfigyelése, értelmezése, lényeges és lényegtelen
információk szétválasztása).
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; pénzügyi, gazdasági kultúra: árfolyam,
infláció, hitel, betét, kamat.
Vizuális kultúra:
elképzelt történetek vizuális megjelenítése különböző eszközökkel.
Technika, életvitel és gyakorlat: mennyiségek megállapítása becslés, számítás, mérés útján;
időbeosztás, napi- és heti rend.

Tízes számrendszer, számegyenes, összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a szorzat
tényezői, osztandó, osztó, hányados. Közös osztó, közös többszörös. Arány, egyenes arányosság. Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút érték.
Közönséges tört, számláló, nevező, közös nevező, reciprok, tizedes tört, racionális szám, egyenlet egyenlőtlenség.
Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése. Önálló problémamegoldó képesség kialakítása és fejlesztése.
Jártasság a szöveges feladatok értelmezésében, megoldásában, helyes terv készítésében.
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Matematika 5. osztály 4.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Geometria

Előzetes tudás:

Hatékony, önálló tanulás fejlesztése.
Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek.
Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám:
11/1 óra

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. A geometriai jelölések pontos
használata. Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kerület, terület, felszín, térfogat fogalmának elmélyítése, gyakorlása.
Téglalap, négyzet szerkesztése. Téglalap, négyzet kerülete, területe.
Alakzatok előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal. Adott alakzatok kerületének,
területének meghatározása méréssel, számolással.
Sokszögek kerülete. Háromszög és speciális négyszögek szerkesztése. Körző és
vonalzó használata.
Kocka, téglatest tulajdonságai, hálója. Téglatest (kocka) felszínének és térfogatának
kiszámítása.

Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: Udvarok, telkek kerülete. Az iskola és az otthon helyiségeinek
alapterülete. Téglatest, kocka készítése, tulajdonságainak vizsgálata. Eszközök segítségével
figyelmes, pontos munkavégzés.
Vizuális kultúra: egyszerű tárgyak, geometriai alakzatok tervezése,

Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap. Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Pontos munkavégzésre törekvés. Számolási készség fejlesztése. Összefüggések megláttatása a kerület, terület, felszín, térfogat számításában.
Megértés elmélyítése.
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Matematika 6. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 11/2

Műveletek racionális számokkal.
A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának
eldöntése.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Hatékony, önálló tanulás,
Matematikai kompetencia,
Digitális kompetencia.

nevelési

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegértelmezés

Logikai feladatok.

Informatika: könyvtárszerkezet a számítógépen
Érdekes fejtörő feladatok.
Változatos tartalmú szövegek értelmezése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

logikai feladat, fejtörő, szövegértés
Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalmazása.
Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata.
Néhány elem összes sorrendjének felsorolása.
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Matematika 6. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Számtan, algebra
Hatékony, önálló tanulás,
Órakeret/óraszám: 11/3
Matematikai kompetencia,
Digitális kompetencia.
Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése. Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, kerekítés.
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ).
A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása. Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalma. Műveletek
tulajdonságai, tagok, illetve tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend.
Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése.
Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása.
Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése.
Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Összeadás, kivonás, szorzás és osztás az egészek és a törtek körében.
Egész számok, törtek helye a számegyenesen, nagyságrendi összehasonlítások.
Műveleti tulajdonságok, a helyes műveleti sorrend.

Kapcsolódási pontok:

Természetismeret: összehasonlítás, számolás földrajzi adatokkal
Ének-zene: hangjegyek értékének és a törtszámoknak a kapcsolata.

Számolási készség fejlesztése

egész szám, törtszám, alapműveletek, műveletek sorrendje
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen.
Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása.
Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok ismerete, alkalmazása.
Zárójelek alkalmazása.
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Matematika 6. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Számtan, algebra
Hatékony, önálló tanulás,
Matematikai kompetencia,

Előzetes tudás:

Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend.
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám:11/3

Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges
megoldás összevetése. Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése.
Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Egyszerű matematikai problémát tartalmazó és a mindennapi élet köréből vett
szöveges feladatok feldolgozása, megoldása.
Önálló problémamegoldó képesség kialakítása és fejlesztése.

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: olvasási és megértési stratégiák kialakítása (szövegben
megfogalmazott helyzet, történés megfigyelése, értelmezése, lényeges és lényegtelen
információk szétválasztása).
Vizuális kultúra:
elképzelt történetek vizuális megjelenítése különböző eszközökkel.

szövegértés, sejtés, megoldási terv, ellenőrzés
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, az egyenes arányosság értése, használata.
Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlet felírásával. Szimbólumok, betűkifejezések segítségével összefüggések felírása a
szöveges feladatok adatai között.
Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése.
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Matematika 6. osztály 4.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:11/3

Háromszög, négyzet, téglalap jellemzői. Kör létrehozása, felismerése, jellemzői.
Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek.
Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Geometria
Hatékony, önálló tanulás,
Matematikai kompetencia,

nevelési

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, meghatározása.
A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése.
A geometriai jelölések pontos használata.
Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Adott alakzatok kerületének, területének meghatározása méréssel, számolással.

Technika, életvitel és gyakorlat: Udvarok, telkek kerülete. Az iskola és az otthon helyiségeinek
alapterülete.

Háromszög, téglalap és négyzet kerülete, területe.

alakzat, háromszög, négyzet, téglalap, kerület, terület
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában.
A tanult síkidomok kerületének és területének kiszámítása.
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Matematika 7. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Hatékony, önálló tanulás,
Órakeret/óraszám:11/2
Matematikai kompetencia,
Digitális kompetencia.
Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és
hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása.
Az önálló gondolkodás igényének kialakítása.
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés
(szóbeli érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus gondolkodás fejlesztése.
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Logikai feladatok.

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegértelmezés

Fejtörő feladatok

Informatika: könyvtárszerkezet a számítógépen

Matematikai játékok: Hanoi torony

feladat, logikai, fejtörő, játék
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

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.
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Matematika 7. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 11/3

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Műveletek racionális számokkal.
Ellentett, abszolút érték, reciprok.
A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre
is.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Számtan, algebra
Hatékony, önálló tanulás,
Matematikai kompetencia,

nevelési

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat tudatosítása.
A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése.
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése,
szervezése, megosztása.
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősségvállalás erősítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Fizika, kémia: számítási feladatok

Műveletek racionális számokkal.
Racionális számok helye a számegyenesen.
A természetes, egész és racionális számok halmazának kapcsolata.
Műveletek sorrendje.

racionális szám, összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, műveletek sorrendje
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása.
Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére.
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Matematika 7. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 11/4

Racionális számkör.
A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, egyenes arányosság.
Alapműveletek racionális számokkal írásban.
Szöveges feladatok megoldása.
A százalékszámítás alapjai.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Számtan, algebra
Hatékony, önálló tanulás,
Matematikai kompetencia,

nevelési

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés
matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek
értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Egyszerű matematikai problémát tartalmazó és a mindennapi élet köréből vett
szövegek feldolgozása, megoldása egyenlettel, egyenlőtlenséggel.

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegértelmezés

A mindennapi élet és a matematika közötti gyakorlati kapcsolatok meglátása, a
felmerülő arányossági feladatok megoldása.
A következtetési képesség fejlesztése.

Fizika, kémia: elképzelt történetek vizuális megjelenítése különböző eszközökkel, arányossági
számítások felhasználása feladatmegoldásokban.
Technika, életvitel és gyakorlat: műszaki rajzok értelmezése

egyenlet, egyenlőtlenség, szövegértés, gyök
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása.
A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
Az egyenletmegoldás különböző módszereinek sikeres alkalmazása a matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok
megoldására.
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Matematika 7. osztály 4.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 11/2

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek
megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek összegére vonatkozó ismeretek.
Téglatest tulajdonságai.
A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.
A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Geometria
Hatékony, önálló tanulás,
Matematikai kompetencia,

nevelési

Rendszerező készség fejlesztése.
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai
ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése.
Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése,
szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési készség, tolerancia.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: modellek készítése, tulajdonságainak vizsgálata.

Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai,
felszíne, térfogata.
Ismerkedés a forgáskúppal, gúlával, gömbbel.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Történelem, társadalmi és állampolgári: történelmi épületek látszati képe és alaprajza közötti
összefüggések megfigyelése.
Vizuális kultúra: térbeli tárgyak síkbeli megjelenítése.

hasáb, forgáshenger, háló, felszín, térfogat
Ismeri a tanult geometriai alakzatok tulajdonságait (háromszögek, négyszögek belső és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek
szimmetriatulajdonságai), tudását alkalmazza a feladatok megoldásában.
Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban.
A tanuló képes térbeli alakzatok axonometrikus képét felvázolni, és ennek segítségével sikeresen old meg problémákat. A tanult testek
(háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni sok, a mindennapjainkban
előforduló test térfogatát, űrmértékét.
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Matematika 8. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 11/3

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz és
hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása.
Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

nevelési

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása.
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli érvelés, szemléletes indoklás).
Rendszerszemlélet, kombinatorikus gondolkodás fejlesztése.
Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz kapcsolódó szöveges feladatok
megoldása.

Fizika; kémia; biológia-egészségtan; földrajz; technika, életvitel és gyakorlat: számításos
feladatok.

Kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel.
(fadiagram, útdiagram, táblázatok készítése)

kombinatorika, fadiagram, útdiagram, táblázat
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek értelmezése egyszerűbb esetekben.
Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával.
Fagráfok használata feladatmegoldások során.
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Matematika 8. osztály 2.
Számtan, algebra
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

Órakeret/óraszám: 11/4

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre
is.
Szöveges feladatok megoldása.
A százalékszámítás alapjai.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés
matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek
értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával.
Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősségvállalás erősítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A gyakorlati élethez és a társtudományokhoz kapcsolódó szöveges feladatok
megoldása.
A mindennapi élet és a matematika közötti gyakorlati kapcsolat meglátása a
gazdasági élet, a környezetvédelem, a családi háztartás köréből vett egyszerűbb
példákon.
Feladatok az árképzés: árleszállítás, áremelés, áfa, betétkamat, hitelkamat, bruttó
bér, nettó bér, valamint különböző termékek (pl. élelmiszerek, növényvédő-szerek,
oldatok) anyagösszetétele köréből.

Fizika; kémia; biológia-egészségtan; földrajz; technika, életvitel és gyakorlat: számításos
feladatok.
Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegértelmezés.

szövegértés, megoldási terv, önellenőrzés
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása.
A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában.
Az egyenletmegoldás különböző módszereinek sikeres alkalmazása a matematikából és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok
megoldására.
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Matematika 8. osztály 3.
Geometria
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

Órakeret/óraszám:11/4

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, deltoid).
Téglatest tulajdonságai.
A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása.
A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása
A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai
ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése.
A problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, szerkesztés, diszkusszió).

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Technika, életvitel és gyakorlat: modellek készítése, tulajdonságainak vizsgálata.

Testek hálója
Testek felszíne

Történelem, társadalmi és állampolgári: történelmi épületek látszati képe és alaprajza közötti
összefüggések megfigyelése.

Testek térfogata

Vizuális kultúra: térbeli tárgyak síkbeli megjelenítése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

test, háló, felszín, térfogat
A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos szerkesztéseket végezni.
Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása feladatokban.
A tanuló képes térbeli alakzatok axonometrikus képét felvázolni, és ennek segítségével sikeresen old meg problémákat. A tanult testek
(háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) térfogatképleteinek ismeretében ki tudja számolni sok, a mindennapjainkban
előforduló test térfogatát, űrmértékét.
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Földrajz 7. osztály 1.
A szilárd Föld anyagai és folyamatai
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám:
4/2
Szemléleti kép a Föld belső gömbhéjairól. Megfigyelések és vizsgálódások alapján szerzett tapasztalatok a szűk környezetben található szilárd
anyagokról. A belső és külső erők, hatásaik felismerése, modellezése. Emberi és természetföldrajzi időléptékek, időtartamok érzékelése.
Konkrét, lakóhelyhez közeli példák ismerete környezetalakító tevékenységre, természeti értékek védelmére.
A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek (pl. hegyek) és a Föld méretviszonyainak összehasonlítása révén. Az
időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember által tapasztalható időtartamok és a földtörténeti időegységek arányainak
érzékeltetésével. Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes hatására bekövetkező jelenségek vizsgálata során.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl.
beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos vizsgálódással. A földövek és
méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének megismerése. A földtani és a
természetföldrajzi kontinensfogalom összekapcsolása. Geológiai (belső) erők
megnyilvánulásainak megértése a kőzetlemezek mozgásának és
következményeinek összekapcsolásával. A földrajzi (külső) erők felismerése
folyamatokban (aprózódás és mállás; lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés;
üledékképződés, üledékes kőzetek keletkezése). A geológiai erők és a földrajzi erők
harcának értelmezése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Kémia: Szerves és szervetlen anyag, keverék, szilárd anyag, egyes ásványok és kőzetek
összetétele.
Halmazállapotok.
Biológia-egészségtan: élő anyag.
Matematika: Képzeleti mozgatás, szétvágások. Időegységek, időtartammérés, számok a
számegyenesen.
Fizika: úszás, sűrűség, erőhatások, szilárd testek fizikai változása.

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; ősmaradvány; építőanyag, nyersanyag, energiahordozó anyag. Geológiai
(belső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, vulkán, láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani
természetvédelem. Geológiai idő, földtörténeti időegységek.
A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és annak kisebb-nagyobb egységeiről. Ismerjék fel a földrajzi övezetesség
kialakulásában megnyilvánuló összefüggéseket és törtvényszerűségeket. Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek
méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről. Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a
földtörténeti időben.
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Földrajz 7. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Verne Gyula: Utazás a Föld középpontja felé. A szilárd föld anyagai és folyamatai.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret 4/1

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Előzetes tudás:

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Föld felszíni, területi jellegzetessége. A belső és külső
erők hatásainak felismerése. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező
képesség fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése. Az aktív,
tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben. Részvétel a
tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

A Geológia erők megnyilvánulásainak megértése, a kőzetlemezek mozgásának és
következményeinek összekapcsolása. Az emberiség őskora
Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok
követése.
Történelem: összevont projektóra – 1 óra
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Az ipari forradalom gazdaságtörténeti és társadalomtörténeti hatásai
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
A témában elmélyülést követőkommunikáció és verbális képességek fejlesztése,
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek Magyar nyelv és irodalom: összevont projektóra – 1 óra
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének fejlesztésébe
képesség fejlesztése.
ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási szokások és technikák
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése tanulása, a különféle források és azok használatának megismerése.
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén
Földrajz 7. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.

Verne Gyula: Utazás a Föld középpontja felé. A szilárd föld anyagai és folyamatai.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret 4/1
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A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Előzetes tudás:

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Föld felszíni, területi jellegzetessége. A belső és külső
erők hatásainak felismerése. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező
képesség fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése. Az aktív,
tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben. Részvétel a
tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

A Geológia erők megnyilvánulásainak megértése, a kőzetlemezek mozgásának és
következményeinek összekapcsolása. Az emberiség őskora
Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok
követése.
Történelem: összevont projektóra – 1 óra
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Az ipari forradalom gazdaságtörténeti és társadalomtörténeti hatásai
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
A témában elmélyülést követőkommunikáció és verbális képességek fejlesztése,
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek Magyar nyelv és irodalom: összevont projektóra – 1 óra
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének fejlesztésébe
képesség fejlesztése.
ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási szokások és technikák
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése tanulása, a különféle források és azok használatának megismerése.
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Földrajz 8. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
7/5

A Kárpát-medence természet- és társadalom földrajzi jellemzői, nagytájai. Magyarország nagytájai és egyes középtájai, megyéi, néhány városa.
A hegységek és a felszín alatti vizek típusai. A középhegység, a karsztvidék és a feltöltött alföld tipikus táj.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Magyarország természeti és kulturális értékei

nevelési

A térszemlélet fejlesztése Magyarország földjének a Kárpát-medencevidék egészében való földrajzi értelmezésével.
Az oksági gondolkodás fejlesztése az országrészek, tájak földrajzi jellemzőinek összevetésével (az összehasonlító földrajzi elemzés
módszerével, a jellemzők okainak és következményeinek összekapcsolásával).
A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet megismerésétől induló, egyre bővülő tudásszerzéssel; a haza- és a
nemzettudat formálása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A magyarországi nagytájak
Hon- és népismeret: nemzeti kultúra, néprajzi csoport, népszokások.
A medencei fekvés nagytájanként eltérő következményeinek értelmezése; az
alföldi, a dombvidéki és a középhegységi nagytájak természet- és társadalomMagyar nyelv és irodalom: szöveges információgyűjtés.
földrajzi jellemzése, a természeti adottságok felhasználásának értelmezése és a táj
átalakításának modellezése.
Biológia-egészségtan: ökológia és természetvédelem.
A magyar nemzeti kultúra: a magyarországi néprajzi csoportok és földrajzi alapú
hagyományaik értelmezése; a magyar földrajzi felfedezők, utazók és tudósok
kiemelkedő teljesítményeinek bemutatása.
Természeti, kulturális és történelmi értékvédelem, eredetvédelem
A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehasonlítása; a védett
helyeken engedélyezett tevékenységek megismerése; kulturális hungarikumok
megismerése projektmunkában.
Hordalékkúp síkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, hegységközi medence, romhegység, tanúhegy, karsztosodás. Világörökségi
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
védettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, történelmi emlékhely, a törvény erejénél fogva védett
terület és érték.
Legyen átfogó ismeretük földrészünk, azon belül a meghatározó és a hazánkkal szomszédos országok természet- és társadalom földrajzi
A fejlesztés várt eredményei az sajátosságairól, lássak azok térbeli és történelmi összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepét.
évfolyam végén:
Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-medencében fekvő hazánk földrajzi jellemzőiről, erőforrásairól és az ország gazdasági
lehetőségeiről az Európai Unió keretében.
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Földrajz 8. osztály 2.
Magyarország természeti és földrajzi értékei
Az írott és az elektronikus sajtó, média alapvető kifejező eszközeivel való ismerkedés a Magyar ország Órakeret 7/1
Tematikai egység/ fejlesztési cél
kulturális értékein keresztül. Kárpát –medence kulturális és társadalom földrajzi jellemezői.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Előzetes tudás:
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben. Időben és
térben való gondolkodás.
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Hazánk természeti környezetének területi
A tematikai egység nevelési jellegzetessége. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztési céljai
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján. A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet megismertetésétől induló
egyre bővülő tudás szerzésével a haza és a nemzet tudat formálása.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A magyarországi néprajzi csoportok hagyományainak értelmezése, a magyar Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
földrajzi felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményének megismerése.
Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott Történelem: összevont projektóra – 1 óra
programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok A Magyarság társadalomtörténet fejlődése a XX. században
követése. Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
használata. Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség Magyar nyelv és irodalom: összevont projektóra – 1 óra
szituációkban. A témában elmélyülést követőkommunikáció és verbális képességek Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének fejlesztésébe
fejlesztése, természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási szokások és technikák
ismereteinek bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések tanulása, a különféle források és azok használatának megismerése.
felismerésének képesség fejlesztése. Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező
képesség a projekt feladat kivitelezése során elvárásai követelmény
meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása,
probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Földrajz 8. osztály 3.
Magyarország természeti és földrajzi értékei
Az írott és az elektronikus sajtó, média alapvető kifejező eszközeivel való ismerkedés a Magyar ország Órakeret 7/1
Tematikai egység/ fejlesztési cél
kulturális értékein keresztül. Kárpát –medence kulturális és társadalom földrajzi jellemezői.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Előzetes tudás:
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben. Időben és
térben való gondolkodás.
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Hazánk természeti környezetének területi
A tematikai egység nevelési jellegzetessége. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztési céljai
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján. A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet megismertetésétől induló
egyre bővülő tudás szerzésével a haza és a nemzet tudat formálása.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A magyarországi néprajzi csoportok hagyományainak értelmezése, a magyar
földrajzi felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményének megismerése.
Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok
követése.
Történelem: összevont projektóra – 1 óra
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
A Magyarság társadalomtörténet fejlődése a XX. században
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
A témában elmélyülést követőkommunikáció és verbális képességek fejlesztése,
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek Magyar nyelv és irodalom: összevont projektóra – 1 óra
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének
képesség fejlesztése.
Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének fejlesztésébe
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási szokások és technikák
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási tanulása, a különféle források és azok használatának megismerése.
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Biológia 7. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Az élőlények változatossága.

Órakeret/óraszám
7/2

Éghajlati elemek, környezeti tényezők hatásai az élőlényekre, táplálkozási lánc, a víz körforgása
nevelési

Rendszerszemlélet fejlesztése, életközösségek szerkezete, a fajok közötti kölcsönhatás megismerése. Az életközösségek veszélyezettségének
felismerése, következményeinek feltárása. Környezettudatosság feltárása. Az emberi szükségletek mérséklése, az egyensúly kialakítása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Mérsékeltövi élőlények bemutatása. A megismert növények, állatok jellemzése.
Testfelépítés, életmód, szaporodás szerinti csoportosítás. Jellegzetes hazai
életközösségek. A lakóhely fontosabb természetes és mesterséges közösségei. A globális
környezeti problémák felismerése. Gyógy és allergén növények megismerése.
Használatuk illetve védekezés formái.

Földrajz: mérsékelt éghajlat, időjárási jelenségek, légköri és tengeri, áramlások, csapadékfajták.
Matematika: algoritmus, változó tényezők, adatok, grafikonok értelmezése.

keménylombú fák, lombhullató erdők, nyitvatermő, zárvatermő, gerincesek, táplálkozási piramis
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Természettudatos szemlélet kialakítása. Az élővilág megóvása. A további egyedszám csökkenés megállítása. Fenntartható
környezettudatosság.
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Biológia 7. osztály 2.
Élőlények változatossága. A tengerek élővilága.

Órakeret/óraszám
7/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

éghajlati övezetek, vizek-vízpartok, vízszintes és függőleges tagozódás a tenger élővilágában, fajok közötti kölcsönhatások.
nevelési

Az élővilág értékeinek megismerése. A Föld globális problémáinak összegzés. A tudomány és technika szerepe a környezetvédelemben.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Környezeti feltételekhez való alkalmazkodás. Testfelépítés-életmód kapcsolatának
megismerése. Tengeri életközösségek csoportosítása. Táplálékpiramis
összeállítása. Nemzetközi összefogások
a tengerek fenntarthatóságáért. Természeti katasztrófák elkerülésének lehetőségei.

Földrajz: éghajlati elemek
Matematika: modellek grafikonok
Fizika energiatermelés, energia megmaradás

egysejtűek, moszat, csalánozók, szivacs, gerincesek tűrőképesség, életközösség, táplálkozási hálózat.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Természettudatos szemlélet. Felelősségvállalás a természeti értékek fenntartásában.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:
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Biológia 7. osztály 3.
Rendszer az élővilág sokféleségében.

Órakeret/óraszám
7/3

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Fontosabb növény- és állatcsoportok tulajdonságai, külső formák, testfelépítés jellegzetességei.
nevelési

A rendszerezésben érvényesülő szempontok értelmezése. Hierarchikus rendszerezés alkalmazása. Tudományos és nem tudományos elképzelések
megkülönböztetése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Darwinizmus. Evolúció folyamatának értelmezése.
Rendszertani kategóriák megnevezése.
Földtörténeti evolúció.
Hazai életközösségek rendszertani besorolása.
Látogatás természettudományi kiállításokra.

Földrajz: geológiai folyamatok
Matematika: halmazok, alá- és fölérendeltség
Magyar: szakirodalmazás
Történelem: kronológiai tájékozódás térben és időben.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

rendszerezés, rendszertani kategória, ország, törzs, osztály rend
Természettudományos szemlélet kialakítása. A logikus, algoritmuson alapuló rendszerezés csoportosítás elsajátítása. Tudáson alapuló
véleménynyilvánítás kialakulása. A hazai élőlények rendszertani besorolása, ismerete.
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Biológia 8. osztály 1.
A szervezet anyag - és energiaforgalma.
Órakeret/óraszám
4/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

a sejt, sejtszintű életfolyamatok, tápcsatorna szakaszai, légző rendszer, keringési rendszer,
nevelési

A sejtszintű és szervezetszintű életfolyamatok elmélyítése. A tudatos fogyasztói szokások megalapozása. Az orvoshoz fordulás helyes időzítése.
Saját és mások egészségének megőrzése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A fő tápanyagtípusok bemutatása.
A táplálkozás hatásai az élő szervezetre.
A szív felépítése és működése.
A vér és vizeletvizsgálat fontossága.
Rendszeres általános egészségügyi és szűrővizsgálatok fontossága
A megelőzés jelentőségének tudatosítása.

Matematika: táblázatok, diagramok
Ki értékelése
Technika, életvitel: a beteg jogainak ismerete

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

tápanyag, anyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, véralvadás, immunitás, szűrlet, só és vízháztartás.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kialakul a testi –lelki egyensúly, felelősségtudatos gondolkozás. Látja a sejtek és szövetek, szervek összehangolt működését, összefüggését.
Tisztában van saját teste felépítésével, működésével. Ismeri a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük formáit. Önálló megfigyelésekre
képes.
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Biológia 8. osztály 2.
Fogamzástól az elmúlásig.

Órakeret/óraszám
4/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

sejtosztódás, szaporodási típusok, a nemi érés jelei.
nevelési

A párkapcsolatra és a családtervezésre való felkészítés. Az életszakaszok főbb jellemzőinek megismerése. Korosztályok harmonikus
együttélése. Ön ismeretfejlesztés. Tolerancia, mások megértésének, elfogadásának fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Az örökítő anyagok, sejtek megismerése.
Másodlagos nemi jellegek.
A nemek különbözősége.
Biológiai és társadalmi érettség.
Felelősségvállalásra épülő szexuális élet.
A születés utáni egyedfejlődés.
Szerepjáték, konfliktuskezelés.

Technika, életvitel: életmódok
Történelem: társadalmi érettség meghatározói, szerepe

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

ivari sejtek, nemi hormon, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos családtervezés

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Természettudományos műveltség kialakulása. Különbséget tud tenni tudományos és nem tudományos nézetek között. Ismeri a szervek
felépítését, működését. Követni tudja saját testének fejlődését. Tudatosan cselekszik fellépő egészségügyi problémák megoldásakor. Önálló
megfigyelésre képes.
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Kémia 7. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Levegőt, vizet!
Tudatos, cselekvő viselkedés megalapozása a víz és levegőszennyezés problémák iránt.

Előzetes tudás:

halmazállapotok, kémiai változások, részecskék fogalma

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Környezeti kérdésekre való fogékonyság. Víz és levegőszennyezés folyamatának megértése. Elem, keverék, vegyület fogalmak elsajátítása.
Egészségre káros vegyületek megismerése. Felelősségvállalás másokért.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Különböző anyagok égésének vizsgálata. A levegő összetételének ismerete. A
széndioxid fizikai és kémiai tulajdonságainak megfigyelése. Az oxigén fizikai és kémiai
tulajdonságainak elsajátítása.
Gyűjtő munkák, összehasonlító adatok feldolgozása.
Savas eső összetevőinek megismerése, kimutatása indikátorral.
Üvegházhatás, szmog kialakulásának értelmezése.
Vizek csoportosítása. Víztakarékosság, víztisztítás, vízminőség fogalma.
A víz alkotórészei. A hidrogén és oxigén tulajdonságainak ismerete.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés eredményei
évfolyam végén:

Órakeret/óraszám
4/2

Kapcsolódási pontok:
Földrajz: a Föld vízkészlete
Technika, életvitel: vízháztartás, víztisztítás
Informatika: adatok, fogalmak gyűjtése, napi hírek, dokumentumok.

elem, keverék, vegyület, egyesülés, bomlás, oxidáció, redukció, exoterm, endoterm
az

Természettudományos világnézet kialakulása. Tudósok munkásságának elismerése. Egyszerűbb kémiai kísérletek elsajátítása.
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Kémia 7. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Segít a kémia!
A megszerzett ismeretek összekapcsolódása, alkalmazása a mapi életben tapasztalt jelenségekkel.

Előzetes tudás:

oldatok kémhatás, vegyülettípusok
A megszerzett ismeretek összekapcsolódása, alkalmazása a napi életben tapasztalt jelenségekkel.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A napi életben használatos anyagok megismerése. Vitaminok, ásványi anyagok szerepe életünkben. Szentgyörgyi Albert munkásságának
megismerése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A háztartásban alkalmazott vegyi termékek megismerése.
A mosószerek kémiája. a tisztítás mechanizmusa.
Vízlágyítás
Savak és lúgok kémiai összetétele. Semlegesítés folyamata.
Különböző sók megismerése. A sók vizes oldatai. A fiziológiás oldat szervezetünkben.
A vízkő oldása különböző savakkal.

Biológia: ozmózis, testfolyadék, vér, kiválasztás
Történelem: sóházak, só vámházak, só kereskedelem
Fizika: olvadáspont
Technika, életvitel: táplálkozás
Földrajz: sóbányák

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Órakeret/óraszám
4/2

oldat, oldódás, kémhatás, indikátor. adalék anyag, a víz keménysége, kalcium ionok, vízkő, C-vitamin, konyhasó
Természettudományos gondolkozás fejlesztése. Tudósok munkáinak megismerése. A kémiai anyagok ésszerű felhasználása a háztartásban.
Környezet tudatosság megerősítése. Energiatakarékosság tudatosítása.
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Kémia 8. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Kevesen vagyunk, de sokat tudunk. A nemfémes elemek.
Lényeglátás fejlesztése. Asszociációs képesség. A felépítés és működés kapcsolata. A nemfémes elemek
tulajdonságai és felhasználásuk közötti összefüggés meglátása.

Órakeret/óraszám
7/2

periódusos rendszer, elektronszerkezet, kovalens kötés
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Nemfémes elemek vegyületeinek felhasználása. Semmelweis és Irinyi munkásságának megismerése. Az új anyagrészek összekapcsolása a már
megtanult részekkel. A természet értékeit (gyógyvizek, ásványvizek) megóvása, fenntarthatósága.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Nagy tudósaink életútjának megismerése. A szénféleségek megismerése. Az aktív szén
felhasználási lehetőségei. A nitrites és nitrátos víz veszélyességei. Ammónia gáz és vizes
oldatának elemzése. Információgyűjtés a foszfortartalmú vegyületekről. A kén
tartalmú vizek biológiai hatása. a klór, mint fertőtlenítő szer. A sósav tulajdonsága és
reakciói. A jód jelentősége szervezetünkben.

Biológia: fertőtlenítés, sterilitás, gyermekágyi láz légúti betegségek okozói, pajzsmirigy működése
Történelem: A klór, mint harcigáz
Földrajzkőzetek

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés eredményei
évfolyam végén:

elemvegyület klorid, oxid, szulfid, sav, egyenlet
az

Természettudományos alapú szemlélet. Környezettudatos gondolkozás. Egyszerű kémiai kísérletek elsajátítása. Létfontosságú elemek,
vegyületek megismerése. Ésszerű felhasználásuk a háztartásunkban.
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Kémia 8. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Változatok a négy elemre. Az élet molekulái.
A környezet és fenntarthatóság területén reális gondolkodás kialakítása. Egészségtudatos magatartás. A
tudatos vásárlói szemlélet erősítése.

Órakeret/óraszám
7/3

poláris kötés, amorf szerkezet, kötés típusok, többszörös kovalens kötések, kolloidok
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Kémiai és biokémiai eredmények hatása az orvostudományra. Felismerés, hogy néhány elem hányféle szerkezetet tud létrehozni. A struktúrák
változatossága. Tanulmányozás modelleken keresztül. A szerves kémiai ismeretekre épülő egészségtudatos magatartás kialakítása. Elutasító
magatartás az egészséget károsító anyagokkal szemben.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

molekula modellek ismerete
más szerkezet mástulajdonságokat eredményez
a cukrok megismerése, felhasználása
a keményítő szerkezete, lebomlása
a papírgyártás, papírtakarékosság
olajok, zsírok bomlása, oldódása
Fehérjék fontossága
hajsütés, hajfestés értelmezése

Történelem a technika változása
Technika, életvitel: életmódváltozás
Biológia: anyagcsere, idegrendszer

óriásmolekula, másodlagos kötés, telítetlen kötés térszerkezet, újrahasznosítás
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés eredményei
évfolyam végén:

az

A modellalkotás, mint a tudományos megismerés egyik változata. Felismerése és tudatosítása annak. hogy az élettelen és élő világ
ugyanazokból az atomokból, elemekből épülnek fel. Környezettudatos és egészségtudatos gondolkozás kialakulása. A drogokkal szembeni
elutasító magatartás erősítése.

Kémia 8. osztály 3.
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Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Aranykor, vaskor, bronzkor.
A fémek szerkezete, tulajdonságai közötti összefüggés meglátása. A kultúrtörténeti érdekességek iránti
érdeklődés felkeltése. A környezeti rendszerek állapotának megőrzése.

Előzetes tudás:

fémkristály, áramvezetés, oxidáció, redukció, elektrolízis savak, egyenlet

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Fémek, ötvözetek fémek szerkezete. Nyitottság az új problémák megoldása iránt. A fémek használata a különböző korszakokban. Figyelem a
környezeti rendszerek állapotának megőrzésére.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Kultúrtörténeti érdekességek, gyűjtőmunka
Természettudományos látásmód kialakítása
Fémek gyártása
Küzdelem a korrózió ellen.
Fémbevonatok megismerése/ ezüst, arany, króm/
A fémionok felelőssége a színekért
Fémtartalmú üvegek.

Magyar: mesék az aranyról
Vizuális kultúra: templomok üvegablakai, magyar szecesszió,
dísztárgyak
Történelem: arany, vas és bronzkor
Biológia: klorofill, hemoglobin
Földrajz: ércbányák

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Órakeret/óraszám
7/2

fémrács, korrózió, delokalizált elektronok, ötvözet, galvanizálás, üveg fajták
Ismerje az anyag szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggéseket. Felelősség vállalás a meglévő értékek megőrzésében. Tudjon kémiával
kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli feladatot megoldani, prezentációt készíteni. Értékelje. a kémia területén elért eredményeket.
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Fizika 7. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

A hosszúság mértékegységei, az időmérés lehetőségei, eszközei. A térfogat fogalma.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Órakeret
3/7

A sebesség és az út meghatározása

nevelési

A tudomány, technika, kultúra területén mérési adatok, ábrák értelmezése. Az anyag, energia, információ tudásterületen gyakorlottság
szerzése az anyagok mennyiségi és minőségi jellemzésében. A rendszerek szemszögéből a hosszúság és az idő mértékegységeinek használata,
átváltása. Az időbeli tájékozódás fejlesztése példák megadásával a természetben, illetve technikában fontos szerepet játszó nagyon rövid és
nagyon hosszú időkre. Az állandóság és változás szempontjából a mérési módszerek megismerése, gyakorlása, mérőeszközök önálló
használata.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az egyensúlyon alapuló tömegmérés elvének használata, mérleg készítése,
tömegmérés. Hosszúság, térfogat, tömeg meghatározása becsléssel és méréssel, a
becsült és mért értékek összehasonlítása.
Mérési adatok táblázatos és grafikus ábrázolása.
Testek sűrűségének meghatározása tömeg- és térfogatmérés eredményei alapján.
Különböző hosszúságú konkrét folyamatok időtartamának mérése, a mérések
megismétlése, mérési eredmények rögzítése, táblázatos és grafikus ábrázolása. Az
ismételt mérések eredményeinek összehasonlítása, a mérési hiba fogalmának
szemléletes kialakítása. A mérési eredmények átlagának kiszámítása.

Matematika: Törtek. Adatok ábrázolása, függvények. Átlag.
Kémia: Oldatok térfogat-százalékos összetétele. Az atomok mérete.
Biológia-egészségtan: Az élővilág méretskálája. A biológiai óra.
Földrajz: időegységek.
Informatika: mérési adatok rögzítése, kiértékelése számítógéppel

Mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, mérési hiba.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

A tanuló ismerje a tanult fizikai mennyiségek (hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, hőmérséklet, idő, nyomás, légnyomás, erő, súly, feszültség,
áramerősség) fizikai jelét, mértékegységét, tudja használni a mérésükre alkalmazható mérőeszközöket, legyen képes a közismert
mértékegységek közötti átváltásra.
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Fizika 7. osztály 2.
A testekre ható forgatóerők hatásainak vizsgálata
Tematikai egység/ fejlesztési cél
A hosszúság mértékegységei, az időmérés lehetőségei, eszközei. A térfogat fogalma.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Órakeret
4/7

nevelési

A tudomány, technika, kultúra területén mérési adatok, ábrák értelmezése. Az anyag, energia, információ tudásterületen gyakorlottság
szerzése az anyagok mennyiségi és minőségi jellemzésében. A rendszerek szemszögéből a hosszúság és az idő mértékegységeinek használata,
átváltása. Az időbeli tájékozódás fejlesztése példák megadásával a természetben, illetve technikában fontos szerepet játszó nagyon rövid és
nagyon hosszú időkre. Az állandóság és változás szempontjából a mérési módszerek megismerése, gyakorlása, mérőeszközök önálló
használata.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az egyensúlyon alapuló tömegmérés elvének használata, mérleg készítése,
tömegmérés. Hosszúság, térfogat, tömeg meghatározása becsléssel és méréssel, a
becsült és mért értékek összehasonlítása.
Mérési adatok táblázatos és grafikus ábrázolása.
Testek sűrűségének meghatározása tömeg- és térfogatmérés eredményei alapján.
Különböző hosszúságú konkrét folyamatok időtartamának mérése, a mérések
megismétlése, mérési eredmények rögzítése, táblázatos és grafikus ábrázolása. Az
ismételt mérések eredményeinek összehasonlítása, a mérési hiba fogalmának
szemléletes kialakítása. A mérési eredmények átlagának kiszámítása.

Matematika: Törtek. Adatok ábrázolása, függvények. Átlag.

Kulcsfogalmak/ fogalmak
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Kémia: Oldatok térfogat-százalékos összetétele. Az atomok mérete.
Biológia-egészségtan: Az élővilág méretskálája. A biológiai óra.
Földrajz: időegységek.
Informatika: mérési adatok rögzítése, kiértékelése számítógéppel

Mérés, hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, idő, mérési hiba.

A tanuló ismerje a tanult fizikai mennyiségek (hosszúság, térfogat, tömeg, sűrűség, hőmérséklet, idő, nyomás, légnyomás, erő, súly, feszültség,
áramerősség) fizikai jelét, mértékegységét, tudja használni a mérésükre alkalmazható mérőeszközöket, legyen képes a közismert
mértékegységek közötti átváltásra.
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Fizika 8. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Elektromos alapjelenségek, elektromos áram:
Az elektromos feszültség mérésére irányuló mérések

Előzetes tudás:

Elektromosság. Az elektromos energia felhasználása, szerepe a mindennapi életben.

A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Órakeret
2/4

A tudomány, technika, kultúra területen a tudományos modellek változásának felismerése.
Az anyag, energia, információ szemszögéből az atomok szerkezetét leíró modellek használata fizikai jelenséggel összefüggésben.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Permanens mágnes tulajdonságainak vizsgálata, gyakorlati alkalmazások gyűjtése, Földrajz: A Föld mágneses pólusai, tájékozódás a Föld felszínén. Energiatakarékosság,
elemzése. A Föld mágnesességének vizsgálata, elemzése, az iránytű használata. Az fenntarthatóság.
elektromágnes kísérleti vizsgálata, gyakorlati alkalmazások gyűjtése elemzése.
Különböző
anyagok
vizsgálata
mágnesezhetőség
szempontjából.
Az Informatika: filmek, animációk keresése.
elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata, a generátor és az elektromos motor
működésének elemzése modell alapján. A váltakozó áram tulajdonságainak Technika, életvitel és gyakorlat: Háztartási gépek, eszközök biztonságos használata.
vizsgálata. Elektromos motor modellezése. Erőművek csoportosítása, a Energiatakarékosság.
környezetünkben található erőművek jellemzése adatgyűjtés alapján. Az
atomenergia energiaellátásban betöltött szerepének áttekintése. Transzformátor Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az elektromosság szerepe az ipari
kísérleti vizsgálata, a villamos energia szállításában betöltött szerepének elemzése. fejlődésben, magyar találmányok az elektromossággal kapcsolatban.
Magyar tudósok szerepének vizsgálata az elektromosság gyakorlati felhasználása
tekintetében adatgyűjtés alapján. A háztartásokban található elektromos fogyasztók
adatainak értelmezése, csoportosításuk energiaigény szerint. A háztartásokban
használt elektromos fogyasztók működési költségeinek meghatározása egyszerű
számításokkal. Az energiatakarékosság lehetőségeinek vizsgálata.
Permanens mágnes, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor, váltakozó áram, elektromos motor, erőmű, villamosenergiaKulcsfogalmak/ fogalmak
hálózat, transzformátor, elektromos fogyasztó, érintésvédelem.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

A tanuló ismerje a tanult fizikai mennyiségek (feszültség, áramerősség) fizikai jelét, mértékegységét, tudja használni a mérésükre
alkalmazható mérőeszközöket, legyen képes a közismert mértékegységek közötti átváltásra. Ismerje a háztartásokban, a közlekedésben
alkalmazott energiahordozókat, értse az energiatakarékosság szükségességét, a fenntartható fejlődés fogalmát. Az elektromos áramról tanult
ismereteit tudja alkalmazni a háztartási elektromos készülékek használatakor, legyen tisztában az elektromos készülékek használata során
fellépő kockázatokkal, veszélyekkel.
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Fizika 8. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Elektromos alapjelenségek, elektromos áram:
Az áramerősség meghatározására irányuló mérések

Órakeret
2/4

Elektromosság. Az elektromos energia felhasználása, szerepe a mindennapi életben.
nevelési

A tudomány, technika, kultúra területen a tudományos modellek változásának felismerése.
Az anyag, energia, információ szemszögéből az atomok szerkezetét leíró modellek használata fizikai jelenséggel összefüggésben.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Permanens mágnes tulajdonságainak vizsgálata, gyakorlati alkalmazások gyűjtése, Földrajz: A Föld mágneses pólusai, tájékozódás a Föld felszínén. Energiatakarékosság,
elemzése. A Föld mágnesességének vizsgálata, elemzése, az iránytű használata. Az fenntarthatóság.
elektromágnes kísérleti vizsgálata, gyakorlati alkalmazások gyűjtése elemzése.
Különböző anyagok vizsgálata mágnesezhetőség szempontjából.
Informatika: filmek, animációk keresése.
Az elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata, a generátor és az elektromos
motor működésének elemzése modell alapján. A váltakozó áram tulajdonságainak Technika, életvitel és gyakorlat: Háztartási gépek, eszközök biztonságos használata.
vizsgálata. Elektromos motor modellezése.
Energiatakarékosság.
Erőművek csoportosítása, a környezetünkben található erőművek jellemzése
adatgyűjtés alapján. Az atomenergia energiaellátásban betöltött szerepének Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az elektromosság szerepe az ipari
áttekintése.
fejlődésben, magyar találmányok az elektromossággal kapcsolatban.
Transzformátor kísérleti vizsgálata, a villamos energia szállításában betöltött
szerepének elemzése.
Magyar tudósok szerepének vizsgálata az elektromosság gyakorlati felhasználása
tekintetében adatgyűjtés alapján.
A háztartásokban található elektromos fogyasztók adatainak értelmezése,
csoportosításuk energiaigény szerint. A háztartásokban használt elektromos
fogyasztók működési költségeinek meghatározása egyszerű számításokkal. Az
energiatakarékosság lehetőségeinek vizsgálata.
Permanens mágnes, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor, váltakozó áram, elektromos motor, erőmű, villamosenergiaKulcsfogalmak/ fogalmak
hálózat, transzformátor, elektromos fogyasztó, érintésvédelem.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

A tanuló ismerje a tanult fizikai mennyiségek (feszültség, áramerősség) fizikai jelét, mértékegységét, tudja használni a mérésükre
alkalmazható mérőeszközöket, legyen képes a közismert mértékegységek közötti átváltásra.
Ismerje a háztartásokban, a közlekedésben alkalmazott energiahordozókat, értse az energiatakarékosság szükségességét, a fenntartható
fejlődés fogalmát. Az elektromos áramról tanult ismereteit tudja alkalmazni a háztartási elektromos készülékek használatakor, legyen
tisztában az elektromos készülékek használata során fellépő kockázatokkal, veszélyekkel.
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Informatika 6. osztály
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Alkalmazói ismeretek: Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása
Hatékony, önálló tanulás, digitális kompetencia

Órakeret/óraszám:4/4

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. Szövegbevitel billentyűzetről.
Előzetes tudás:
Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek végrehajtása. Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből.
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Szövegműveletek végrehajtása
Állomány mentése a szövegszerkesztő alapformátumában.
Szöveges állomány megnyitása, szövegjavítás.
Karakterformázás.
Bekezdésformázás.
Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés.
Helyesírás ellenőrzése.
Az internetről letöltött szövegrészek szerkesztése a forrás megnevezésével.

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; magyar nyelv és irodalom: A nyomtatott és
elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegek önálló olvasása és
megértése; a szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazása; az információskommunikációs társadalom műfajainak megfelelő olvasási szokások gyakorlása, az ezekhez
kapcsolódó tipikus hibák és veszélyek felismerése, kiküszöbölése;

Állomány, szövegjavítás, karakter, bekezdés, kijelölés, másolás, szerkesztés, mentés
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

- ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat önállóan elvégezni;
- használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;
- tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat;
- tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni;
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Informatika 7. oszt.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 4/4

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A szövegszerkesztés alapfogalmainak ismerete. A leggyakoribb karakterés bekezdésformázások önálló végzése.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Alkalmazói ismeretek: Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása
Hatékony, önálló tanulás, digitális kompetencia.

nevelési

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett dokumentum készítése.
Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális képek alakítása, formázása. Hangszerkesztés. Webes publikáció készítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Digitális képek alakítása, formázása
Digitális képek jellemzőinek megismerése, minőségének javítása.
Képszerkesztő program használata.
Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás.
Montázs készítése.

Kapcsolódási pontok:

Földrajz; fizika; történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: égi fotóról és
műholdfelvételről szerzett információk, tények; saját munkák, gyűjtések felhasználása az
elektronikus képalakítás során.
Vizuális kultúra: a technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése; vizuális
reklámok elemzése.

digitális kép (méret, szín, színmélység, kontraszt), képszerkesztés, montázs
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

A tanuló tudjon:
- dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;
- szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni;
- digitális képet szerkeszteni;
- montázst készíteni;
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Informatika 8. osztály
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel: Algoritmizálás és adatmodellezés
Matematikai kompetencia, digitális kompetencia.

Órakeret/óraszám: 4/4

Egyszerű programozási nyelv, fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a végeredmény megjelenítése, grafikai alapismeretek.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Összetett algoritmusok készítése, és ezek programban való megvalósítása. Az alulról felfelé építkezés elvének ismerete. Az eljárások és a
rekurzió alkalmazása. Az összetett adattípusok alkalmazása és kezelése. A fejlesztői környezet program állapotjellemzőinek kezelése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Adott feladat megoldásához algoritmuselemek, algoritmusok tervezése, végrehajtása
Algoritmus kódolása a számítógép számára egyszerű programozási nyelven.
Az eljáráskészítés előnyeinek vizsgálata, eljárások alkalmazása (paraméterezés,
feltételes utasítások, ciklusok, rekurziók).
Összetett algoritmusok készítése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti
finomítás elve alapján.

Kapcsolódási pontok:

Matematika: Algoritmus követése, értelmezése, készítése.
Rendszeralkotás - elemek elrendezése különféle szempontok szerint; rendszerezést segítő
eszközök (fadiagram, útdiagram, táblázatok) használata, készítése. Megalkotott rendszer
átalakítása.

Algoritmus, kódolás, feltételes utasítás, ciklus
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

A tanuló:
- lássa át a problémamegoldás folyamatát;
- ismerje és használja az algoritmus leíró eszközöket;
- ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;
- tudjon kódolni egyszerű algoritmusokat;
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Ének-zene 5. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A reformáció ünnepének énekei

Előzetes tudás:

adventi, karácsonyi, nagyheti, húsvéti, áldozócsütörtök és pünkösdi énekek,

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám:
4/2

Zeneértő és - érző képesség fejlesztése segítségével a személyes hit és az osztályközösség
gyülekezeti jellegének megerősítése, illetve az önmegismerésre, empátiára, kommunikációra
való nevelés. A gyülekezeti ének sajátos összetevőinek megismertetése.
A gyülekezeti éneklés megszerettetése, az élményekből fakadó kollektív és egyéni éneklési
kedv felkeltése, az éneklési kultúra továbbfejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A 46. zsoltár és a 380. dicséret 1. verse
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén.
Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében.
Tudjanak közösen és egyénileg az énekek tartalmának, üzenetének megfelelően
kifejezően énekelni a tanult énekeket lehetőleg fejből, egységes hangszínnel.

Magyar irodalom: Biblia Történelem: Különböző vallások kialakulása Hittan: Reformáció: A
reformáció a 16. században, Nyugat-Európában a katolikus egyház hibáinak bírálatával és hibáira
való válaszként indult mozgalom. A 15–16. századokban végbemenő gazdasági, társadalmi és
politikai változások, a reneszánsz és a humanizmus eszméinek elterjedése következtében
megváltozott a vallással kapcsolatos magatartás. Egyre fokozódott a katolikus egyház bírálata.
Luther Márton először az általa megfogalmazott 95 tézissel hívta fel a figyelmet a hibákra (1517.
október 31-én kiszegezte követeléseit és tanításait a wittenbergi kolostor kapujára), majd
fokozatosan távolodott el a római vezetéstől. Ezzel egy időben Ulrich Zwingli, majd Kálvin János
Svájcban is elindította új, független vallási mozgalmát. E mozgalmak tagjait a pápasággal
szembeni tiltakozás („protestálás”) miatt protestánsoknak nevezték, a kereszténységnek ekkor
kialakuló nagy ága a protestantizmus. A reformáció egyes irányzatainak szétválása a különböző
protestáns egyházak, felekezetek kialakulásához, majd megerősödéséhez vezetett. Ezek közül az
evangélikus egyház (más néven lutheránus egyház) és a református egyház a legismertebbek.
Befolyása megtartása érdekében a katolikus egyház az ellenreformációval válaszolt.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

dicséret, zsoltár, reformáció, Luther Márton, Ulrich Zwingli, Kálvin János

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult
énekekkel való összekapcsolása.
Tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak ismeretében. A tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében el tudják helyezni.
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Ének-zene 5. osztály 2.
Nagyheti és húsvéti énekek
338.(nagyhét), 349. dicséret 1. verse (húsvét)

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
4/2
ritmus érzék, kotta ismerete, dallamvezetés

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Zeneértő és - érző képesség fejlesztése segítségével a személyes hit és az osztályközösség
gyülekezeti jellegének megerősítése, illetve az önmegismerésre, empátiára, kommunikációra
való nevelés.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

338. dicséret (nagyheti), 349. dicséret 1. verse (húsvét)
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén.
Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében.

Magyar irodalom: Biblia
Történelem: Különböző vallások kialakulása
Hittan:
Nagyhét: A nagyhét a nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól nagyszombatig. Napjai:
nagycsütörtök utolsó vacsora, nagypéntek Jézus kereszthalála, nagyszombat.
Húsvét: Jézus Krisztus feltámadása

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

dicséret, nagyhét, nagyböjt, virágvasárnap, húsvét
A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása.
Tudjanak közösen és egyénileg az énekek tartalmának, üzenetének megfelelően kifejezően énekelni a tanult énekeket lehetőleg fejből,
egységes hangszínnel.
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Ének-zene 6. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Genfi zsoltárok
23., 66., 81., 84., 105. zsoltár 1. verse

Órakeret/óraszám:
4/4

Ünnepeink, az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak ismerete
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A gyülekezeti ének sajátos összetevőinek megismertetése.
A zenei hallás fejlesztésével a zenei emlékezet és képzelet fejlesztése.
A történelmi időszemlélet kialakítása, az összefüggések felismertetése, megláttatása egyes
történelmi korok és stíluskorszakok segítségével.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A 23., 66., 81., 84., 105. zsoltár 1. verse
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Tudjanak közösen és egyénileg az énekek tartalmának, üzenetének megfelelően
kifejezően énekelni a tanult énekeket lehetőleg fejből, egységes hangszínnel.
El tudják helyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében. Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
ismeretében.

Hittan: Dávid az egyik legváltozatosabb jellemvonásokat felmutató bibliai személy. Sokat
küzdött önmagával, heves, lobbanékony természetével, meggondolatlan beszédekre is sarkalló
hetvenkedésével, kéjvágyával, melynek szerencsétlen házasságait is jórészt köszönhette.
Dávidban azonban a sok rossz tulajdonság mellett egy óriásivá növekvő jó tulajdonság tűnik
fel: szembe tudott fordulni önmagával, bűntudata a megbánásig is elvezette, s nem felejtkezett
el róla, hogy bűnös ember: másokkal tudott nagylelkű lenni. Ezért is olvassuk olyan gyakran
róla a Biblia történeti könyveiben: Isten szíve szerinti király volt. Ha a bűn útjára tévedt,
keserűen vallotta meg vétkét, az Isten szerint való szabadulást keresve. Nem önmagára
tekintett, nem volt hiú és büszke: Istenbe vetette bizalmát és reménységét. Ezért hozhatta létre
annak a könyvének javarészét, mely a Biblia 66 iratából a leghosszabb, a 150 zsoltárt
tartalmazó imagyűjteményt, amelynek mintegy fele részét ő szerezte.

Genf, Zsoltár, őriző pásztor
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása. Tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
ismeretében. A tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet menetében el tudják helyezni.
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Ének-zene 7. osztály
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Adventi és karácsonyi énekek
312.(advent), 315/1.2., 326/1.2, 328. dicséret 1,5-6.(karácsony)

Órakeret/óraszám:
4/4

Ünnepeink, az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak ismerete
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Zeneértő és - érző képesség fejlesztése segítségével a személyes hit és az osztályközösség
gyülekezeti jellegének megerősítése, illetve az önmegismerésre, empátiára, kommunikációra
való nevelés.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A 312.(advent), 315/1.2., 326/1.2, 328. dicséret 1,5-6.(karácsony)
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén.
Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében.
Tanári irányítással tudják analizálni – majd szintetizálni – az énekek kisebb-nagyobb
zenei elemeit – motívum, frázis, tonalitás, ritmika, hangnem, dinamika, tempó –, s
ennek segítségével megfogalmazni kifejező szerepüket.

Magyar irodalom: Szövegértés (Bibliaolvasás, értelmezés).
A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése a Biblia világából.
Hittan:
Advent: Adventus, latin eredetű szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az ünnep eredete az V-VI.
századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való felkészülés időszaka.
Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje.
Karácsony: Jézus Krisztus születése

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

dicséret, advent, karácsony
A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása. Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az
istentisztelet menetében.
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Ének-zene 8. osztály
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Magyar zsoltárparafrázisok
236., 254., 255., 278.

Órakeret/óraszám:
4/4

Ünnepeink, az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak ismerete, zsoltár, dicséret
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Zeneértő és - érző képesség fejlesztése segítségével a személyes hit és az osztályközösség
gyülekezeti jellegének megerősítése, illetve az önmegismerésre, empátiára, kommunikációra
való nevelés.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A magyar zsoltárparafrázisok: 236., 254., 255., 278.
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén.
Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az istentisztelet
menetében.
Tanári irányítással tudják analizálni – majd szintetizálni – az énekek kisebb-nagyobb
zenei elemeit – motívum, frázis, tonalitás, ritmika, hangnem, dinamika, tempó –, s
ennek segítségével megfogalmazni kifejező szerepüket.

Hittan: A zsoltár egyfajta verses imádság, himnusz. Eredetileg az Ószövetségben található 150
vallásos ének gyűjteménye. A zsinagógákban énekelt zsoltárok előadásmódjából alakult ki a
keresztény éneklés. A keresztény énekek mindig az olvasmányokhoz kötődtek, később antifóna
társult hozzájuk. A római katolikus és a protestáns liturgiában a zsoltárok kísérték a misét,
istentiszteletet. A protestáns istentiszteleti zene a zsoltárok dallammal éneklésén alapul.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

zsoltárparafrázis
A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása. Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az
istentisztelet menetében.
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Technika és életvitel 5. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Az emberiség őskora
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információszerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Órakeret: 4/2

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Miskolc és természeti környezetének területi
jellegzetessége. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a táncos tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés
esetleges produkciós tevékenységben a szaktanár döntése alapján.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási Történelem: összevont projektóra – 1 óra
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának Tantárgyi követelményekhez igazítottan csoportos gyakorlati feladat, történelmi fogalmak,
megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének tartalmak használatával.
fejlesztése. A kiválasztott programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel.
Instrukciók, feladatok követése.
Dráma és tánc: összevont projektóra – 2 óra
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
A különböző táncszínházi műfajok ismerete, együttműködés páros, kiscsoportos és teljes
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle táncos tevékenységben.
A témában elmélyülést követő kommunikáció és verbális képességek fejlesztése,
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének
képesség- fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárási követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képességfejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
évfolyam végén
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Technika és életvitel 5. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél
Előzetes tudás:

Az magyarság történetének kezdetei
Órakeret: 4/2
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információszerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Miskolc és természeti környezetének területi
jellegzetessége. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a táncos tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés
esetleges produkciós tevékenységben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási Történelem: összevont projektóra – 1 óra
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának Tantárgyi követelményekhez igazítottan csoportos gyakorlati feladat, történelmi fogalmak,
megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének tartalmak használatával.
fejlesztése. A kiválasztott programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel.
Instrukciók, feladatok követése.
Dráma és tánc: összevont projektóra – 2 óra
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
A különböző táncszínházi műfajok ismerete, együttműködés páros, kiscsoportos és teljes
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle táncos tevékenységben.
A témában elmélyülést követő kommunikáció és verbális képességek fejlesztése,
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének
képesség- fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Technika és életvitel 6. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Arany János: Toldi, Virágzó középkor
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret: 4/2

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információszerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Hazánk természeti környezetének területi
jellegzetessége. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási Történelem: összevont projektóra – 1 óra
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának Tantárgyi követelményekhez igazítottan csoportos gyakorlati feladat, történelmi fogalmak,
megismerése. Az emberiség őskora
tartalmak használatával.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott
programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok Történelem: összevont projektóra – 1 óra
követése.
A Magyarság középkori története Nagy Lajos lovag király korában. Az emberiség őskora
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban.
A témában elmélyülést követő kommunikáció és verbális képességek fejlesztése,
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének
képesség- fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárási követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
évfolyam végén
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Technika és életvitel 6. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Gárdonyi Géza: Egri csillagok, Késő Középkor
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret: 4/2

Előzetes tudás:

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információszerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Hazánk természeti környezetének területi
jellegzetessége. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási Történelem: összevont projektóra – 1 óra
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának Tantárgyi követelményekhez igazítottan csoportos gyakorlati feladat, történelmi fogalmak,
megismerése. Az emberiség őskora
tartalmak használatával.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott
programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok Történelem: összevont projektóra – 1 óra
követése.
A Magyarság középkori története Nagy Lajos lovag király korában. Az emberiség őskora
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban.
A témában elmélyülést követő kommunikáció és verbális képességek fejlesztése,
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének
képesség- fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárási követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
évfolyam végén
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Technika és életvitel 7. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Verne Gyula: Utazás a Föld középpontja felé. A szilárd föld anyagai és folyamatai.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret: 4/2

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információszerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Előzetes tudás:

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Föld felszíni, területi jellegzetessége. A belső és külső
erők hatásainak felismerése. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező
képesség fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése. Az aktív,
tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben. Részvétel a
tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

A Geológia erők megnyilvánulásainak megértése, a kőzetlemezek mozgásának és
következményeinek összekapcsolása. Az önálló tanulás képességének kialakítása, Magyar: összevont projektóra -1óra
az olvasás szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző Olvasmányok tartalmi megismerése (szereplők, karakterek), irodalmi művek érzelmi hatásai.
képességek intenzív fejlesztése. A tanulási szokások és technikák tanulása, a Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
különféle források és azok használatának megismerése. Az emberiség őskora
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott Történelem: összevont projektóra – 1 óra
programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok Az ipari forradalom gazdaságtörténeti és társadalomtörténeti hatásai
követése.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. Földrajz: összevont projektóra -1óra
A témában elmélyülést követő kommunikáció és verbális képességek fejlesztése, Emberi és természetföldrajzi időléptékek, időtartamok érzékelése. Az oksági gondolkodás
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek erősítése, mélyítése, több ok együttes hatására bekövetkező jelenségek megfigyelése,
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének értelmezése.
képesség- fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Technika és életvitel 7. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

II. rész: Verne Gyula: Utazás a Föld középpontja felé. A szilárd föld anyagai és folyamatai.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.

Órakeret: 4/2

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információszerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben.

Előzetes tudás:

Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Föld felszíni, területi jellegzetessége. A belső és külső
erők hatásainak felismerése. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező
képesség fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése. Az aktív,
tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben. Részvétel a
tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

A Geológia erők megnyilvánulásainak megértése, a kőzetlemezek mozgásának és
következményeinek összekapcsolása. Az önálló tanulás képességének kialakítása, Magyar: összevont projektóra – 1 óra
az olvasás szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző Olvasmányok tartalmi megismerése (szereplők, karakterek), irodalmi művek érzelmi hatásai.
képességek intenzív fejlesztése. A tanulási szokások és technikák tanulása, a Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
különféle források és azok használatának megismerése. Az emberiség őskora
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott Történelem: összevont projektóra – 1 óra
programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok Az ipari forradalom gazdaságtörténeti és társadalomtörténeti hatásai
követése.
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. Földrajz: összevont projektóra -1óra
A témában elmélyülést követő kommunikáció és verbális képességek fejlesztése, Emberi és természetföldrajzi időléptékek, időtartamok érzékelése. Az oksági gondolkodás
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek erősítése, mélyítése, több ok együttes hatására bekövetkező jelenségek megfigyelése,
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének értelmezése.
képesség- fejlesztése.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, problémamegoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejezőképesség fejlődése, megfigyelőképesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Rajz és vizuális kultúra 5. osztály
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Vizuális kommunikáció
Órakeret/óraszám: 4/2
Kép és szöveg
Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapfokú jártasság dramatikus játékformákban. A szöveg tartalmát és a beszélő
szándékát tükröző beszédmód eszközeinek alkalmazása. A szóhasználat és testbeszéd összehangolása különféle beszédhelyzetekben.
Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő alkalmazása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a
jelentésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző kommunikációs felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának
értelmezése és alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a személyes preferenciák érvényre juttatásával.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. plakát, képregény)
után, az alkotóelemek variálásával a vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásának
megértése céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép szövegaláírásának
megváltoztatása, azonos szövegek különböző képekhez rendelése).
Népi hagyományokhoz, szokásokhoz és vallási ünnepekhez kapcsolódó
eseményekhez plakát és meghívó tervezése, készítése. (pl. szüreti mulatság,
reformáció ünnepe, évszakok búcsúztatásához köthető ünnepek).

Kapcsolódási pontok:

Magyar nyelv és irodalom: szöveg és kép viszonya.
Ének-zene: zenei stílusok és formák.
Dráma és tánc: nem verbális kommunikációs játékok.
Hittan: vallási ünnepek

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Hang- és kép kapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, reklámhordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi valóság, fikció,
vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése.
Erkölcsi nevelés.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, kompetenciák erősítése.

544

Rajz és vizuális kultúra 6. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Tárgy és környezetkultúra.
Tárgy és hagyomány

Órakeret/óraszám: 4/2

Népünk kultúrája – ősi gyökereink
A vándorló magyarok élete
– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai

Előzetes tudás:

– A magyar népművészet mintakincse – motívumgyűjtés
– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája
–Ünnepi szokások ismerete
– Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján,
– A tűz, víz, föld, levegő – szimbólumok a különböző kultúrákban
- Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, felhasználásával
- Nemzeti ünnepeink ismerete-a hozzá kapcsolódó történelmi, irodalmi művek használata
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tanuló megismeri az ősi magyar kultúra formakincsét, leleteit, lakó és - használati tárgyait. 2D-3D maketteket készít, ismeri a régen
felhasznált anyagokat, azok jelentőségét. Az ősi magyar formakincs felhasználásával képes elvont és alkalmazott formatanulmányokat
készíteni.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A magyar egyetemes kultúra és nemzeti ünnepeink
•
A tanuló megismeri az ősi magyar kultúra formakincsét, leleteit, lakó és
használati tárgyait. 2D-3D maketteket készít, ismeri a régen felhasznált anyagokat,
azok jelentőségét. Az ősi magyar formakincs felhasználásával képes elvont és
alkalmazott formatanulmányokat készíteni.
•
A nemzeti korona és koronázási jelvények. A magyar korona útja és
története, a koronán fellelhető jelképek, királyok, szentek megismerése, és
megtekintése a Parlamentben.
•
Nemzeti ünnepeink ismerete-a hozzá kapcsolódó történelmi, irodalmi
művek használata. A nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan gyűjtőmunkát, bemutató
anyagot, illusztrációkat készít, pályázatra készül, nemzeti múzeumokat látogat és
megismerkedik az ott található kép és tárgyanyaggal. A nemzeti ünnepekhez
kapcsolódóan gyűjtőmunkát, bemutató anyagot, illusztrációkat készít, pályázatra

Kapcsolódási pontok: hon és népismeret, történelem, magyar irodalom, dráma és tánc, földrajz,
technika és életvitel
Ajánlott műtípusok, művek, alkotók:
A magyar koronázási jelvények (Szent korona, palást, jogar, országalma, magyar kézzel írott
könyvtörténeti és nyomtatott nyelvemlékek) Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Nemzeti
Múzeum látogatása.
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készül. Megismerkedik múzeumpedagógiai óra keretében a nemzeti múzeumok
korra jellemező festményeivel, tárgyaival.
Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció,
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása.
Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak megismerésével esztétikai- műveleti tudatosság és kifejezőképesség
fejlesztése.
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Rajz és vizuális kultúra 6. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Tárgy és környezetkultúra.
Tárgy és hagyomány

Órakeret/óraszám: 4/2

Népünk kultúrája – ősi gyökereink
A vándorló magyarok élete
– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai

Előzetes tudás:

– A magyar népművészet mintakincse – motívumgyűjtés
– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája
–Ünnepi szokások ismerete
– Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján,
– A tűz, víz, föld, levegő – szimbólumok a különböző kultúrákban
- Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, felhasználásával
- Nemzeti ünnepeink ismerete-a hozzá kapcsolódó történelmi, irodalmi művek használata
A tanuló megismeri az ősi magyar kultúra formakincsét, leleteit, lakó és-használati tárgyait. 2D-3D maketteket készít, ismeri a régen
felhasznált anyagokat, azok jelentőségét. Az ősi magyar formakincs felhasználásával képes elvont és alkalmazott formatanulmányokat
készíteni.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A magyar egyetemes kultúra és nemzeti ünnepeink
•
A tanuló megismeri az ősi magyar kultúra formakincsét, leleteit, lakó és
használati tárgyait. 2D-3D maketteket készít, ismeri a régen felhasznált anyagokat,
azok jelentőségét. Az ősi magyar formakincs felhasználásával képes elvont és
alkalmazott formatanulmányokat készíteni.
•
A nemzeti korona és koronázási jelvények. A magyar korona útja és
története, a koronán fellelhető jelképek, királyok, szentek megismerése, és
megtekintése a Parlamentben.
•
Nemzeti ünnepeink ismerete-a hozzá kapcsolódó történelmi, irodalmi
művek használata. A nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan gyűjtőmunkát, bemutató
anyagot, illusztrációkat készít, pályázatra készül, nemzeti múzeumokat látogat és
megismerkedik az ott található kép és tárgyanyaggal.
Múzeumpedagógiai óra.

hon és népismeret, történelem, magyar irodalom, dráma és tánc, földrajz, technika és életvitel
Ajánlott műtípusok, művek, alkotók:
A magyar koronázási jelvények (Szent korona, palást, jogar, országalma, magyar kézzel írott
könyvtörténeti és nyomtatott nyelvemlékek) Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Nemzeti
Múzeum látogatása.
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Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció,
díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet.
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása.
Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak megismerésével esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség
fejlesztése.
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Rajz és vizuális kultúra 7. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A nemzeti identitás megfogalmazása
Ismerd meg hazádat!

Órakeret/óraszám: 4/2 óra

Népünk kultúrája – ősi gyökereink
A vándorló magyarok élete
– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai

Előzetes tudás:

– A magyar népművészet mintakincse – motívumgyűjtés
– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája
–Ünnepi szokások ismerete
– Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján
- Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, felhasználásával
- Nemzeti ünnepeink ismerete-a hozzá kapcsolódó történelmi, irodalmi művek használata
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tanuló megismeri az ősi magyar kultúra formakincsét, leleteit, lakó és-használati tárgyait. 2D-3D maketteket készít, ismeri a régen
felhasznált anyagokat, azok jelentőségét. Az ősi magyar formakincs felhasználásával képes elvont és alkalmazott formatanulmányokat
készíteni.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan gyűjtőmunkát, bemutató anyagot,
illusztrációkat készít, pályázatra készül.
Megismerkedik múzeumpedagógiai óra keretében a nemzeti múzeumok korra
jellemező festményeivel, tárgyaival.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kapcsolódási pontok:
Hon- és népismeret:
Vándorló nemzetiségek, hazát kereső magyarok
Népünk kultúrája – ősi gyökereink
A vándorló magyarok élete
Magyar nyelv és irodalom: népköltészet, balladák, költészet, magyar nyelvi töredékek
Természetismeret: környezettudatosság, fenntarthatóság.
Ének-zene: népzene, műdalok
Dráma és tánc: népszokások.
Földrajz: a magyarok vándorlásai, hódításai
Technika, életvitel és gyakorlat: hagyományos foglalkozások, népi mesterségek.

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, funkció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció,
díszítmény, motívum, formaritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet.
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A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása.
Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése,megismerésével esztétikai- művészeti tudatosság és
kifejezőképesség fejlesztése.
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Rajz és vizuális kultúra 7. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A nemzeti identitás megfogalmazása

Órakeret/óraszám: 4/2

Ismerd meg hazádat!
A magyar egyetemes kultúra és nemzeti ünnepeink
Népünk kultúrája – ősi gyökereink
A vándorló magyarok élete
A nemzeti korona és koronázási jelvények
Megismerkedik múzeumpedagógiai óra keretében a nemzeti múzeumok korra jellemező tárgyaival.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A Magyar Szent Koronázási ékszerek megtekintése: Múzeumlátogatás

Kapcsolódási pontok:
Hon- és népismeret:
Vándorló nemzetiségek, hazát kereső magyarok
Népünk kultúrája – ősi gyökereink
A vándorló magyarok élete
művészettörténet-koronatan
Hittan: Jézus, Apostolok, Szentek.
Történelem:- Koronázási jelképek

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A honfoglaló magyarok formakincsét bemutató leletanyag (palmetta díszek, tarsolylemezek, szarvas és életfa motívumok, Lehel Kürtje,
Nagyszentmiklósi kincs). A magyar koronázási jelvények (Szent korona, palást, jogar, országalma, magyar kézzel írott könyvtörténeti és
nyomtatott nyelvemlékek)
Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása.
Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése, megismerésével esztétikai- művészeti tudatosság és
kifejezőképesség fejlesztése.
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Rajz és vizuális kultúra 8. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

MAGYAR ORSZÁG KULTURÁLIS ÉRTÉKEI. KÁRPÁT –MEDENCE KULTURÁLIS ÉS TÁRSADALOM
FÖLDRAJZI JELLEMEZŐI.
RENDSZEREZÉS, ÖSSZEFÜGGÉSEK FELTÁRÁSA KOOPERATÍV MÓDSZERREL.

Órakeret 4/2

A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben. Időben és
térben való gondolkodás.
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Hazánk természeti környezetének területi
A tematikai egység nevelési jellegzetessége. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztési céljai
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése. Az aktív, tudatos és
tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben. Részvétel a tevékenységek elemző
megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport tevékenységben a szaktanár
döntése alapján. A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet megismertetésétől induló egyre bővülő tudás szerzésével
a haza és a nemzet tudat formálása.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Előzetes tudás:

A magyarországi néprajzi csoportok hagyományainak értelmezése, a magyar
földrajzi felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményének megismerése.
Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának
megismerése. Az emberiség őskora. Rendszerezés, összefüggések feltárása
kooperatív módszerrel. A kiválasztott programban való alkotó, vagy közreműködő
részvétel. Instrukciók, feladatok követése. Összehangolt, együttes tevékenység, a
hallottak, látottak tudatos használata. Csoportos és egyéni célirányos
helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. A témában elmélyülést
követőkommunikáció és verbális képességek fejlesztése, természettudományos és
technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek bővítése, megfigyelésekben
elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének képesség fejlesztése- kreatív,
gyakorlati feladatok által. Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a
projekt feladat kivitelezése során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi
tudásanyag alkalmazási készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és
kreativitás fejlesztése: gyakorlati kreatív vizuális feladatokban (tanult és új
technikák, anyagok, eszközök megismerése, alkalmazása).

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Magyar –1 óra
Kapcsolódó művek megismerése. Gyűjtés, rendszerezés kooperatív módszerrel.
Történelem: összevont projektóra – 1 óra
A Magyarság társadalomtörténet fejlődése a XX. században
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
Földrajz: összevont projektóra – 1 óra
A Kárpát-medence természeti- és társadalom földrajzi jellemzői

A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
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A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Esztétikai –művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző
értékelésükben.
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Rajz és vizuális kultúra 8. osztály 2.
AZ ÍROTT ÉS AZ ELEKTRONIKUS SAJTÓ, MÉDIA ALAPVETŐ KIFEJEZŐ ESZKÖZEIVEL VALÓ ISMERKEDÉS
A MAGYAR ORSZÁG KULTURÁLIS ÉRTÉKEIN KERESZTÜL. KÁRPÁT –MEDENCE KULTURÁLIS ÉS Órakeret 4/2
Tematikai egység/ fejlesztési cél
TÁRSADALOM FÖLDRAJZI JELLEMEZŐI.
RENDSZEREZÉS, ÖSSZEFÜGGÉSEK FELTÁRÁSA KOOPERATÍV MÓDSZERREL.
A szöveg jellemzőinek felismerése, önálló gyűjtőmunka, különféle források felhasználása, információ szerzés lehetőségeinek ismerete.
Előzetes tudás:
Együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő részvétel többféle tevékenységben. Időben és
térben való gondolkodás.
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a kultúra hagyományainak megismertetése. Hazánk természeti környezetének területi
A tematikai egység nevelési jellegzetessége. Kommunikáció, természettudományos és technikai kompetencia és esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség
fejlesztési céljai
fejlesztése, tárgyi tudásanyag alkalmazási késégének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés a csoport
tevékenységben a szaktanár döntése alapján. A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet megismertetésétől induló
egyre bővülő tudás szerzésével a haza és a nemzet tudat formálása.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A magyarországi néprajzi csoportok hagyományainak értelmezése, a magyar Magyar: összevont projektóra – 1 óra
földrajzi felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményének megismerése.
Kapcsolódó művek megismerése. Gyűjtés, rendszerezés kooperatív módszerrel.
Az önálló tanulás képességének kialakítása, az olvasás szövegértés képességének Történelem: összevont projektóra – 1 óra
fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztése. A tanulási A Magyarság társadalomtörténet fejlődése a XX. században
szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
megismerése. Az emberiség őskora
Földrajz: összevont projektóra – 1 óra
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel. A kiválasztott A Kárpát-medence természeti- és társadalom földrajzi jellemzői
programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel. Instrukciók, feladatok
követése.
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban.
A témában elmélyülést követőkommunikáció és verbális képességek fejlesztése,
természettudományos és technikai kompetencia területén tárgyi ismereteinek
bővítése, megfigyelésekben elmélyülés, valamint az összefüggések felismerésének
képesség fejlesztése- kreatív, gyakorlati feladatok által.
Az esztétikai művészeti tudatosság és kifejező képesség a projekt feladat kivitelezése
során elvárásai követelmény meghatározásával a tárgyi tudásanyag alkalmazási
készségének kialakítása, probléma megoldó képesség- és kreativitás fejlesztése
(tanult és új technikák, anyagok, eszközök megismerése, alkalmazása).
A projekt téma szerint az adott feladatkörben nevelőtestületi egyeztetéssel kerül meghatározásra.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
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A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Együttműködési képesség, társas kompetencia, verbális kifejező képesség fejlődése, megfigyelő képesség és analizáló, szintetizáló készségek
kialakítása. Esztétikai- művészeti tudatosság kifejezőképesség fejlesztése. Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző
értékelésükben.
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Médiaalapozó 5. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
144/30

Vizuális kultúra: képkivágás, gépállás, gépmozgás, beállítás, jelenet.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A média kifejezőeszközei
A figyelemirányítás, hangulatteremtés és értelmezés fő eszközei

nevelési

Sajátos mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése és alkalmazása.
Az intertextualitás jelenségének felismerése és értelmezése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A mozgóképi látványszervezés (pl. kompozíció, megvilágítás, kameramozgás, szemszög, színkezelés)
megfigyelése változatos művek (pl. reklám, filmrészlet, televíziós műsor részlete) példáján.

Vizuális kultúra: mozgóképi közlés, a mozgóképi nyelv alapjai.
Magyar nyelv és irodalom: Intertextualitás jelensége, utalás, vendégszöveg.
Stílusimitáció, paródia, intertextualitás.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Nézőpont, távolság, fényviszony, mozgás, mozgóképi idézet.
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Médiaalapozó 5. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Tér- és időszervezés, utalás, verbális tartalmak audiovizuális adaptációja.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
144/30

A média kifejezőeszközei
A mozgóképi elbeszélés

nevelési

A filmelbeszélés eszközrendszerének tudatosítása.
Összetettebb (időben és térben elkülönülő) cselekmények megjelenítése, tagolása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A montázs idő- és téralakító hatásának, a kép és a hang montázsviszonyának,
valamint az intellektuális montázs szerepének megfigyelése filmes példák (pl.
szovjet avantgárd) alapján. Következtetések megfogalmazása szóban vagy
írásban.

Magyar nyelv és irodalom: Verbális és nonverbális jelek a közlésfolyamatban. Cselekményes
műnemekhez tartozó alkotások szerkezetének problémaközpontú megközelítése; jellemrendszer,
a jellemzés eszközei; adaptáció.
Dráma és tánc: stílus, karakter, státusz metakommunikációs ábrázolása; érzelemkifejezés és
jellemzés metakommunikációs eszközökkel;
a dráma és a színház formanyelve.
Vizuális kultúra: tér-idő kifejezése; látvány- hang-mozgás összekapcsolása.

Montázs, elbeszélő, szerepjáték, státusz.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
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Médiaalapozó 5. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Tömegkultúra, archetípusok (a mítoszokban és az irodalomban), a történetiség és műfajiság megközelítési módjai (az irodalomban).

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
144/30

A média kifejezőeszközei
Szerzői kultúra és tömegkultúra, mint eltérő beszédmódok

nevelési

A szerzői nézőpont, a szemléleti és műfaji keretek felismerése, az ezeket szolgáló audiovizuális kifejezőeszközök azonosítása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A mozgóképi szövegek archetípusokon alapuló működésmódjának megfigyelése. Egyes archetípusok (pl. „a
szépség és a szörnyeteg” különböző előfordulásai) jelentésmezejének értelmezése klasszikus filmes példák
alapján. A jelentéskör állandó és változó elemeinek meghatározása.

Magyar nyelv és irodalom: műfajok rendszere; archetípus,
stílusirányzatok története; nézőpont, elbeszélői pozíció; az
irodalom határterületei: a szórakoztató irodalom műfajai (krimi,
kalandregény, szerelmes regény stb.)

A sztárfogalom kialakulása és módosulása. Sztárjelenség a filmen és a médiában: ismert filmszereplő és
médiaszemélyiség image-nek elemzése, a hátterében fellelhető archetípusok meghatározása.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a globalizálódó
világ és Magyarország – a tömegkultúra.

Kultúra és tömegkultúra, műfajfilm, műfajkeveredés, posztmodern, szerzői film, kézjegy, archetípus, sztár, hős.
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Médiaalapozó 5. osztály 4.
Órakeret/óraszám:
144/6

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A média társadalmi szerepe, használata
Tömegkommunikáció, nyilvánosság, hálózati kommunikáció

Előzetes tudás:

A kommunikáció általános modellje; nyomtatott és online újságok, sajtóműfajok, a kommunikáció történetének alapfordulatai (írás,
nyomtatás, távközlés, képrögzítés, hálózati és mobilkommunikáció).

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tömegkommunikációt és a mediatizált nyilvánosságot jellemző tények, modellek megismerése. A nyilvánosság átalakulása: a folyamat főbb
jellemzőinek végigkövetése, saját környezetben azok felismerése. A hálózati kommunikáció hatása a nyilvánosságra: fogyasztói tapasztalatok
általánosítása a média közösségszervező funkcióval kapcsolatosan.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Bevezetés azokba a kultúraelméleti kérdésekbe (pl. elemző tanulmányok közös
olvasása és értelmezése útján), amelyeket az audiovizuális távközlési rendszerek
rohamos térhódítása és a társadalmi nyilvánosságra gyakorolt átalakító hatásuk
vet fel (pl. kommunikációs terek, intézmények, időbeosztás, életmód, tudás,
értékrend megváltozása).

Magyar nyelv és irodalom: tömegkommunikáció, sajtóműfajok.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a polgári nyilvánosság megszületése.
Informatika: hálózatok, web 2, közösségi oldalak használata, e-szolgáltatások biztonságos
igénybe vétele.
Etika: korunk kihívásai – a felelősség új dimenziói a globalizáció korában.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kommunikáció; közvetett/közvetlen, egyirányú/kétirányú, nonverbális/verbális/képi. Tömegkommunikációs modell; lokális/globális
nyilvánosság.
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Médiaalapozó 5. osztály 5.
Órakeret/óraszám:
144/6

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A média társadalmi szerepe, használata
Az új média formái és szövegépítkezési sajátosságai

Előzetes tudás:

Szövegtípusok az új médiában, valós és virtuális tér, interaktivitás, online önreprezentáció, a hálózati kommunikáció hatása az életmódra,
biztonságos internethasználat.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:
Követelmények
követelmények:

nevelési

–

Az internetes szövegépítkezés sajátosságainak megismerése, blogok, közösségi oldalak stb. tartalmának elemzése, online médiaszövegek
készítése. Részvétel a lokális nyilvánosságban.

ismertek/fejlesztési

A mindennapi kommunikáció formái (chat, SMS, email, fórum) és nyelvi sajtosságaik (pl. szókincs,
szavak alakváltozatai, mondatszerkesztés, az
érzelemkifejezés eszközei) tudatosítása saját
szövegalkotási gyakorlat révén (pl. adott téma
megjelenítése több formában).

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: a szövegek jelentésbeli és nyelvtani kapcsolóelemei, a szövegszerkesztés lépései.
Informatika: digitális tartalmak létrehozása, online publikációja; szerzői jogok, adatvédelem, adatkezelés.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Az ipari forradalom hatásai; a polgári nyilvánosság.
A tudományos-technológiai fejlődés hatásai a gazdaságra, társadalomra és kultúrára; a tudás fogalmának átalakulása az
információs társadalomban.
Földrajz: az egyén társadalmi szerepvállalása; helyi szerveződések, regionális és nemzetközi összefogás a fenntarthatóság
eléréséért; környezet-tudatosság: a közösségi média szerepe a környezetvédelemben.
Etika: korunk kihívásai – a felelősség új dimenziói a globalizáció korában.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Multimédia, hipertext, interaktivitás, virtuális identitás.
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Médiaalapozó 5. osztály 6.
Órakeret/óraszám:
144/30

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A média társadalmi szerepe, használata
Médiaipar, médiafogyasztás és -befogadás

Előzetes tudás:

Kereskedelmi, közszolgálati és nonprofit média, alkotói szándék, célcsoport, közönség, mint vevő és áru, médiafogyasztási szokások,
médiafüggőség.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A médiaipar működésének megismerése, médiajelenségekről szóló elemzés értelmezése, önálló kérdések és vélemény megfogalmazása a
tárgyalt témával kapcsolatban. A kritikai gondolkodás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A nézettség- és fogyasztásnövelő stratégiák (pl. a műsoridő elosztása, sorozatelv)
megfigyelése egy kereskedelmi tévécsatorna műsorrendjének segítségével. A
műsorrend által közvetített kulturális mintázatok körülírása, következtetés azok
társadalmi hatásaira a csatorna kínálatának (pl. az egyes műsortípusok gyakorisága)
elemzése révén.
A reklám hatásmechanizmusának elemzése változatos példák segítségével, kitalált
termék reklámjának tervezése és elkészítése különböző médiumok (pl. újság,
óriásplakát, televízió, rádió) számára.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: A modern tömegkommunikáció
kialakulása és társadalmi hatásai.
Helyi társadalom, civil társadalom, önkéntesség.
Magyar nyelv és irodalom: tömegkommunikáció, reklám; a befogadó szerepe a
jelentésteremtésben, befogadói stratégiák.
Földrajz: globális kihívások, tudatos fogyasztói magatartás; környezettudatosság; a
társadalmi célú reklámok.

Matematika: megismerés, gondolkodás; adatgyűjtés, adatok rendezése, adatábrázolás,
adatok értelmezése; statisztikai gondolkodás, alapvető statisztikai fogalmak.
Kereskedelmi/közszolgálati/nonprofit média; közönség: vevő és áru; műsoridő, műsorrend, sorozatelv, infotainment.
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Médiaalapozó 5. osztály 7.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Médiaszövegek fikciós illetve dokumentumjellege, sztereotípia, reprezentáció, tematizáció, valóságábrázolás, hitelesség, hír.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
144/6

A média társadalmi szerepe, használata
Médiareprezentáció, valószerűség és hitelesség

nevelési

A hitelesség igényével fellépő médiaszövegek megalkotottságának tudatosítása. Azonos események eltérő médiareprezentációinak
összevetése, eltérésük értelmezése. Sztereotípiák és konvenciók azonosítása a médiaszövegekben, saját értékelő viszony kialakítása ezekkel
kapcsolatban.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A hír megalkotottságának tudatosítása változatos médiaszövegek elemzése révén: az
információ hírértékének kiemelése, a hírek formai sajátosságainak leírása (pl.
montázshatások, kommentár, tabloidizáció) és a belőlük adódó értelmezési lehetőségek
összevetése rövid szóbeli beszámoló keretében. Információforrások szűrési szempontjainak
elsajátítása, gyakorlása.

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: sajtóműfajok (hír, kommentár, tudósítás, riport); a szóbeli
történetmesélés (anekdota, adoma) szerkezete, értékelő elemei.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:
forráselemzés, információgyűjtés és rendezés.

források

hitelessége,

Vizuális kultúra: a tapasztalati és a reprezentált valóság viszonya.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Reprezentáció, hírérték, tabloidizáció, dokumentarizmus, valóság televízió, áldokumentumfilm.
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Médiaalapozó 5. osztály 8.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
144/6

A média társadalmi szerepe, használata
Médiaetika, médiaszabályozás

Norma/normaszegés a médiában, médiaetika, alkotók és felhasználók felelőssége, egyének és közösségek jogai.
nevelési

A nyilvános megszólalás szabadságának és felelősségének tudatosítása. Állásfoglalás a médiában fellelhető normákkal és esetleges
normasértésekkel kapcsolatban. A média etikai környezetének és jogi szabályozásának megértése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tartalomszabályozás a médiatörvényben: a törvény főbb tartalomszabályozó Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: polgári szabadságjogok; cenzúra;
törekvéseinek kiemelése szakirodalmi szövegek kivonatos összefoglalása globalizáció; az európai polgárok alapvető jogai, állampolgári jogok és kötelességek.
segítségével. A korosztályos ajánlások rendszerének megértése, az egyes Etika: az erkölcsi szabályok természete, párbeszéd, vita, kétely, értékkonfliktus;
korosztályoknak ajánlható filmek és televíziós műsorok tartalmi és formai egyén és közösség – a szabad véleménynyilvánítás joga; visszaélés a szólásszabadsággal.
jellemzőinek összegyűjtése.
Informatika: információs szabadság, szerzői jogok, adatvédelem, adatkezelés.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Újságírói/intézményi etika, hitelesség, tartalomszabályozás, médiatörvény, normaszegés, médiaerőszak.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes mozgóképi szövegek értő befogadására; ismeri a mozgókép formanyelvének alapvető eszköztárát, érzékeli ezek hatását az értelmezés
folyamatára, valamint képes ezeknek az eszközöknek alapszintű alkalmazására saját szövegalkotásában is.
Meg tudja különböztetni egymástól a fikció és a virtuális fogalmait.
Rövid mozgóképi szövegek tervezése és kivitelezése révén szert tesz a mozgóképi szövegalkotás elemi tapasztalataira
Tisztában van a média alapfunkcióival, meg tudja fogalmazni, milyen alapvető tényezőktől függ valamely kor és társadalom nyilvánossága.
Tudja, melyek a kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmények elsődleges céljai és eszközei a médiaipari versenyben.
Meghatározza és alkalmas példákkal illusztrálja a sztereotípia és a reprezentáció fogalmát, ésszerűen indokolja az egyszerűbb reprezentációk
különbözőségeit.
Képes a különböző médiumokból és médiumokról szóló ismeretek összegyűjtésére, azok rendszerezésére, az önálló megfigyelésekre.
Alkalmazza a mozgóképi szövegekkel, a média működésével kapcsolatos ismereteit a műsorválasztás során is
Képes médiaszövegek (mozgókép, sajtóriport) egyszerűbb, a korosztálynak megfelelő szintű megfogalmazására, a kifejezőeszközök tudatos
alkalmazására.
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Médiaalapozó 6. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
144/30

Vizuális kultúra: képkivágás, gépállás, gépmozgás, beállítás, jelenet.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A média kifejezőeszközei
A figyelemirányítás, hangulatteremtés és értelmezés fő eszközei

nevelési

Sajátos mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése és alkalmazása.
Az intertextualitás jelenségének felismerése és értelmezése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Az egyes mozgóképi szövegszervező eszközök (pl. fényviszonyok, képkivágás, kameraállás)
megváltoztatása rövid és célirányos szövegalkotási gyakorlatok során. Az ily módon elért hatás (pl. a kép
hangulatának vagy a látványhoz rendelt értelmező elemek megváltozása) tudatosítása elemző
megállapítások révén.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: mozgóképi közlés, a mozgóképi nyelv alapjai.
Magyar nyelv és irodalom: Intertextualitás jelensége, utalás, vendégszöveg.
Stílusimitáció, paródia, intertextualitás.

Nézőpont, távolság, fényviszony, mozgás, mozgóképi idézet.
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Médiaalapozó 6. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Tér- és időszervezés, utalás, verbális tartalmak audiovizuális adaptációja.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
144/30

A média kifejezőeszközei
A mozgóképi elbeszélés

nevelési

A filmelbeszélés eszközrendszerének tudatosítása.
Összetettebb (időben és térben elkülönülő) cselekmények megjelenítése, tagolása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Az irodalomból már ismert problémaközpontú szerkesztésmód (expozíció –
bonyodalom – kibontakozás – tetőpont – megoldás) elemeinek felismerése
egyszerűbb (pl. rövidfilm, reklám) és összetettebb (pl. játékfilm vagy filmsorozat)
mozgóképi példák segítségével.

Magyar nyelv és irodalom: Verbális és nonverbális jelek a közlésfolyamatban. Cselekményes
műnemekhez tartozó alkotások szerkezetének problémaközpontú megközelítése; jellemrendszer,
a jellemzés eszközei; adaptáció.
Dráma és tánc: stílus, karakter, státusz metakommunikációs ábrázolása; érzelemkifejezés és
jellemzés metakommunikációs eszközökkel;
a dráma és a színház formanyelve.
Vizuális kultúra: tér-idő kifejezése; látvány- hang-mozgás összekapcsolása.

Montázs, elbeszélő, szerepjáték, státusz.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
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Médiaalapozó 6. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Tömegkultúra, archetípusok (a mítoszokban és az irodalomban), a történetiség és műfajiság megközelítési módjai (az irodalomban).

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
144/30

A média kifejezőeszközei
Szerzői kultúra és tömegkultúra, mint eltérő beszédmódok

nevelési

A szerzői nézőpont, a szemléleti és műfaji keretek felismerése, az ezeket szolgáló audiovizuális kifejezőeszközök azonosítása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Műfaji jegyek felismerése rövid filmrészletek alapján, néhány klasszikus filmműfaj (pl. western, melodráma, scifi) tipikus eszköztárának feltérképezése.
Saját médiafogyasztói élmények alapján rokon műfajok rendszerének felvázolása, az egyes filmműfajokhoz
jellegzetes példák gyűjtése (pl. interneten fellelhető tralierek letöltése révén), a hozott szövegrészletek önálló
elemző bemutatása (pl. rövid prezentáció keretében).
Önállóan gyűjtött mozgóképi példák bemutatása annak érzékeltetésére, hogyan keverednek a műfaji jegyek
egyes posztmodern filmalkotásokban, illetve kortárs magyar filmekben.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: műfajok rendszere; archetípus,
stílusirányzatok története; nézőpont, elbeszélői pozíció; az
irodalom határterületei: a szórakoztató irodalom műfajai (krimi,
kalandregény, szerelmes regény stb.)
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a globalizálódó
világ és Magyarország – a tömegkultúra.

Kultúra és tömegkultúra, műfajfilm, műfajkeveredés, posztmodern, szerzői film, kézjegy, archetípus, sztár, hős.
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Médiaalapozó 6. osztály 4.
Órakeret/óraszám:
144/6

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A média társadalmi szerepe, használata
Tömegkommunikáció, nyilvánosság, hálózati kommunikáció

Előzetes tudás:

A kommunikáció általános modellje; nyomtatott és online újságok, sajtóműfajok, a kommunikáció történetének alapfordulatai (írás,
nyomtatás, távközlés, képrögzítés, hálózati és mobilkommunikáció).

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tömegkommunikációt és a mediatizált nyilvánosságot jellemző tények, modellek megismerése. A nyilvánosság átalakulása: a folyamat főbb
jellemzőinek végigkövetése, saját környezetben azok felismerése. A hálózati kommunikáció hatása a nyilvánosságra: fogyasztói tapasztalatok
általánosítása a média közösségszervező funkcióval kapcsolatosan.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A fontos tömegkommunikációs modellek (transzmissziós, rituális, propagandareklám, befogadási modell) működésének szemléltetése önállóan gyűjtött
médiapéldák alapján (pl. rövid szóbeli vagy írásbeli beszámoló, esettanulmány
formájában).

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: tömegkommunikáció, sajtóműfajok.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a polgári nyilvánosság megszületése.
Informatika: hálózatok, web 2, közösségi oldalak használata, e-szolgáltatások biztonságos
igénybe vétele.
Etika: korunk kihívásai – a felelősség új dimenziói a globalizáció korában.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kommunikáció; közvetett/közvetlen, egyirányú/kétirányú, nonverbális/verbális/képi. Tömegkommunikációs modell; lokális/globális
nyilvánosság.
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Médiaalapozó 6. osztály 5.
Órakeret/óraszám:
144/6

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A média társadalmi szerepe, használata
Az új média formái és szövegépítkezési sajátosságai

Előzetes tudás:

Szövegtípusok az új médiában, valós és virtuális tér, interaktivitás, online önreprezentáció, a hálózati kommunikáció hatása az életmódra,
biztonságos internethasználat.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:
Követelmények
követelmények:

nevelési

–

Az internetes szövegépítkezés sajátosságainak megismerése, blogok, közösségi oldalak stb. tartalmának elemzése, online médiaszövegek
készítése. Részvétel a lokális nyilvánosságban.

ismertek/fejlesztési

Nem lineárisan felépülő szövegek elemzése, saját
hipertext létrehozása (pl. rövid novella átalakítása
többszintű, sokféleképp bejárható, linkekkel működő
szöveggé).
Az interaktivitás különböző változatainak (navigációs,
működési,
alkalmazkodó
interaktivitás)
megtapasztalása. Eltérő interaktivitási stratégiával
létrehozott médiaszövegek összevetése (pl. különféle
MyYahoo! kezdőlapok kialakítása).

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: a szövegek jelentésbeli és nyelvtani kapcsolóelemei, a szövegszerkesztés lépései.
Informatika: digitális tartalmak létrehozása, online publikációja; szerzői jogok, adatvédelem, adatkezelés.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Az ipari forradalom hatásai; a polgári nyilvánosság.
A tudományos-technológiai fejlődés hatásai a gazdaságra, társadalomra és kultúrára; a tudás fogalmának átalakulása az
információs társadalomban.
Földrajz: az egyén társadalmi szerepvállalása; helyi szerveződések, regionális és nemzetközi összefogás a fenntarthatóság
eléréséért; környezet-tudatosság: a közösségi média szerepe a környezetvédelemben.
Etika: korunk kihívásai – a felelősség új dimenziói a globalizáció korában.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Multimédia, hipertext, interaktivitás, virtuális identitás.
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Médiaalapozó 6. osztály 6.
Órakeret/óraszám:
144/30

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A média társadalmi szerepe, használata
Médiaipar, médiafogyasztás és befogadás

Előzetes tudás:

Kereskedelmi, közszolgálati és nonprofit média, alkotói szándék, célcsoport, közönség, mint vevő és áru, médiafogyasztási szokások,
médiafüggőség.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A médiaipar működésének megismerése, médiajelenségekről szóló elemzés értelmezése, önálló kérdések és vélemény megfogalmazása a
tárgyalt témával kapcsolatban. A kritikai gondolkodás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Az infotainment (a tájékoztató és szórakoztató funkciót párhuzamosan megvalósító
műsortípus) jelenségének tudatosítása rövid, aktuális médiaszövegek narratív
szerkezetének (központi probléma és a felvezetés lépései) és eszköztárának
(mozgóképi formanyelv, kommentárok, zene) leírásával.

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: A modern tömegkommunikáció
kialakulása és társadalmi hatásai.
Helyi társadalom, civil társadalom, önkéntesség.
Magyar nyelv és irodalom: tömegkommunikáció, reklám; a befogadó szerepe a
jelentésteremtésben, befogadói stratégiák.
Földrajz: globális kihívások, tudatos fogyasztói magatartás; környezettudatosság; a
társadalmi célú reklámok.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Matematika: megismerés, gondolkodás; adatgyűjtés, adatok rendezése, adatábrázolás,
adatok értelmezése; statisztikai gondolkodás, alapvető statisztikai fogalmak.
Kereskedelmi/közszolgálati/nonprofit média; közönség: vevő és áru; műsoridő, műsorrend, sorozatelv, infotainment.
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Médiaalapozó 6. osztály 7.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Médiaszövegek fikciós illetve dokumentumjellege, sztereotípia, reprezentáció, tematizáció, valóságábrázolás, hitelesség, hír.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
144/6

A média társadalmi szerepe, használata
Médiareprezentáció, valószerűség és hitelesség

nevelési

A hitelesség igényével fellépő médiaszövegek megalkotottságának tudatosítása. Azonos események eltérő médiareprezentációinak
összevetése, eltérésük értelmezése. Sztereotípiák és konvenciók azonosítása a médiaszövegekben, saját értékelő viszony kialakítása ezekkel
kapcsolatban.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Fiktív információ hírként való megformálásának kreatív gyakorlata: tartalomtervezés,
értéktulajdonítás, az értékelést hordozó formai elemek kiemelése, az adott tartalomnak
megfelelő szabad hozzáférésű képek és videók keresése a világhálón, kommentár megírása és
a hangfelvétel elkészítése, a kép és a hang összeillesztése.

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: sajtóműfajok (hír, kommentár, tudósítás, riport); a szóbeli
történetmesélés (anekdota, adoma) szerkezete, értékelő elemei.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:
forráselemzés, információgyűjtés és rendezés.

források

hitelessége,

Vizuális kultúra: a tapasztalati és a reprezentált valóság viszonya.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Reprezentáció, hírérték, tabloidizáció, dokumentarizmus, valóság televízió, áldokumentumfilm.
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Médiaalapozó 6. osztály 8.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
144/6

A média társadalmi szerepe, használata
Médiaetika, médiaszabályozás
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Norma/normaszegés a médiában, médiaetika, alkotók és felhasználók felelőssége, egyének és közösségek jogai.
nevelési

A nyilvános megszólalás szabadságának és felelősségének tudatosítása. Állásfoglalás a médiában fellelhető normákkal és esetleges
normasértésekkel kapcsolatban. A média etikai környezetének és jogi szabályozásának megértése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Annak a kérdésnek disputa formában való megvitatása, hogy miért van kiemelt Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: polgári szabadságjogok; cenzúra;
jelentősége egy adott ország médiatörvényének a nyilvánosság- és demokrácia- globalizáció; az európai polgárok alapvető jogai, állampolgári jogok és kötelességek.
felfogás szempontjából. (Kitérve olyan kulcskérdésekre, mint pl.: szerzői jogok, Etika: az erkölcsi szabályok természete, párbeszéd, vita, kétely, értékkonfliktus;
nemzetközi és nemzeti jog hatálya, gyermekvédelem, szankcionálás, egyén és közösség – a szabad véleménynyilvánítás joga; visszaélés a szólásszabadsággal.
értéktámogatás, tulajdonkoncentráció.)
Informatika: információs szabadság, szerzői jogok, adatvédelem, adatkezelés.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Újságírói/intézményi etika, hitelesség, tartalomszabályozás, médiatörvény, normaszegés, médiaerőszak.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes mozgóképi szövegek értő befogadására; ismeri a mozgókép formanyelvének alapvető eszköztárát, érzékeli ezek hatását az értelmezés
folyamatára, valamint képes ezeknek az eszközöknek alapszintű alkalmazására saját szövegalkotásában is.
Meg tudja különböztetni egymástól a fikció és a virtuális fogalmait.
Rövid mozgóképi szövegek tervezése és kivitelezése révén szert tesz a mozgóképi szövegalkotás elemi tapasztalataira
Tisztában van a média alapfunkcióival, meg tudja fogalmazni, milyen alapvető tényezőktől függ valamely kor és társadalom nyilvánossága.
Tudja, melyek a kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmények elsődleges céljai és eszközei a médiaipari versenyben.
Meghatározza és alkalmas példákkal illusztrálja a sztereotípia és a reprezentáció fogalmát, ésszerűen indokolja az egyszerűbb reprezentációk
különbözőségeit.
Képes a különböző médiumokból és médiumokról szóló ismeretek összegyűjtésére, azok rendszerezésére, az önálló megfigyelésekre.
Alkalmazza a mozgóképi szövegekkel, a média működésével kapcsolatos ismereteit a műsorválasztás során is
Képes médiaszövegek (mozgókép, sajtóriport) egyszerűbb, a korosztálynak megfelelő szintű megfogalmazására, a kifejezőeszközök tudatos
alkalmazására.
Ismeri a modern tömegkommunikáció fő működési elveit, jellemző vonásait, érti, milyen társadalmi és kulturális következményekkel járnak a
kommunikációs rendszerben bekövetkező változások, ezek hatásait saját környezetében is észreveszi.
Érti a hálózati kommunikáció működésmódját, képes abban felelősen részt venni, ismeri és megfelelően használja annak alapvető
szövegtípusait.
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Médiaalapozó 7. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
144/30

Vizuális kultúra: képkivágás, gépállás, gépmozgás, beállítás, jelenet.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A média kifejezőeszközei
A figyelemirányítás, hangulatteremtés és értelmezés fő eszközei

nevelési

Sajátos mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése és alkalmazása.
Az intertextualitás jelenségének felismerése és értelmezése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Mozgóképi idézet elemzése (pl. filmalkotás vagy jelenet összevetése annak remakejével), különös
tekintettel a mozgóképi kifejezőeszközök eltérő alkalmazására, valamint e transzformáció
jelentésalakító hatására.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: mozgóképi közlés, a mozgóképi nyelv alapjai.
Magyar nyelv és irodalom: Intertextualitás jelensége, utalás, vendégszöveg.
Stílusimitáció, paródia, intertextualitás.

Nézőpont, távolság, fényviszony, mozgás, mozgóképi idézet.
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Médiaalapozó 7. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Tér- és időszervezés, utalás, verbális tartalmak audiovizuális adaptációja.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
144/30

A média kifejezőeszközei
A mozgóképi elbeszélés

nevelési

A filmelbeszélés eszközrendszerének tudatosítása.
Összetettebb (időben és térben elkülönülő) cselekmények megjelenítése, tagolása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Összetett cselekményű (több szálon futó, nem lineárisan előrehaladó
időkezelésű, bonyolult térszerkezetű) szövegformák tagolása, értelmezése.

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: Verbális és nonverbális jelek a közlésfolyamatban. Cselekményes
műnemekhez tartozó alkotások szerkezetének problémaközpontú megközelítése; jellemrendszer,
a jellemzés eszközei; adaptáció.
Dráma és tánc: stílus, karakter, státusz metakommunikációs ábrázolása; érzelemkifejezés és
jellemzés metakommunikációs eszközökkel;
a dráma és a színház formanyelve.
Vizuális kultúra: tér-idő kifejezése; látvány- hang-mozgás összekapcsolása.

Montázs, elbeszélő, szerepjáték, státusz.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
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Médiaalapozó 7. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Tömegkultúra, archetípusok (a mítoszokban és az irodalomban), a történetiség és műfajiság megközelítési módjai (az irodalomban).

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
144/20

A média kifejezőeszközei
Szerzői kultúra és tömegkultúra, mint eltérő beszédmódok

nevelési

A szerzői nézőpont, a szemléleti és műfaji keretek felismerése, az ezeket szolgáló audiovizuális kifejezőeszközök azonosítása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Filmalkotások, esetleg szemelvények megtekintése a szerzői film történetéből. A legfontosabb korstílusok
(német expresszionizmus, francia avantgárd, szovjet avantgárd, olasz neorealizmus, francia és cseh új hullám,
német új film) jellegzetes példái alapján a szerzői film sajátosságainak felismerése, elemző és értékelő
megfigyelések megfogalmazása (pl. vita keretében).

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: műfajok rendszere; archetípus,
stílusirányzatok története; nézőpont, elbeszélői pozíció; az
irodalom határterületei: a szórakoztató irodalom műfajai (krimi,
kalandregény, szerelmes regény stb.)
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a globalizálódó
világ és Magyarország – a tömegkultúra.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kultúra és tömegkultúra, műfajfilm, műfajkeveredés, posztmodern, szerzői film, kézjegy, archetípus, sztár, hős.
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Médiaalapozó 7. osztály 4.
Órakeret/óraszám:
144/6

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A média társadalmi szerepe, használata
Tömegkommunikáció, nyilvánosság, hálózati kommunikáció

Előzetes tudás:

A kommunikáció általános modellje; nyomtatott és online újságok, sajtóműfajok, a kommunikáció történetének alapfordulatai (írás,
nyomtatás, távközlés, képrögzítés, hálózati és mobilkommunikáció).

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tömegkommunikációt és a mediatizált nyilvánosságot jellemző tények, modellek megismerése. A nyilvánosság átalakulása: a folyamat főbb
jellemzőinek végigkövetése, saját környezetben azok felismerése. A hálózati kommunikáció hatása a nyilvánosságra: fogyasztói tapasztalatok
általánosítása a média közösségszervező funkcióval kapcsolatosan.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Saját tapasztalatok alapján (pl. kortársak médiahasználati szokásainak felmérése
révén, különös tekintettel a közösségi oldalak használatára) kérdésfeltevés és
válaszlehetőségek találása azzal kapcsolatosan, hogy miképp változik az egyén és
a közösségek viszonya az információs társadalomban, hogyan hat az online
életforma a személyiség fejlődésére és a társas kapcsolatokra, a civil társadalom
önszerveződésére, a tanulásra, a munkavégzésre, valamint a szabadidő eltöltésére.

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: tömegkommunikáció, sajtóműfajok.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a polgári nyilvánosság megszületése.
Informatika: hálózatok, web 2, közösségi oldalak használata, e-szolgáltatások biztonságos
igénybe vétele.
Etika: korunk kihívásai – a felelősség új dimenziói a globalizáció korában.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kommunikáció; közvetett/közvetlen, egyirányú/kétirányú, nonverbális/verbális/képi. Tömegkommunikációs modell; lokális/globális
nyilvánosság.
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Médiaalapozó 7. osztály 5.
Órakeret/óraszám:
144/6

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A média társadalmi szerepe, használata
Az új média formái és szövegépítkezési sajátosságai

Előzetes tudás:

Szövegtípusok az új médiában, valós és virtuális tér, interaktivitás, online önreprezentáció, a hálózati kommunikáció hatása az életmódra,
biztonságos internethasználat.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:
Követelmények
követelmények:

nevelési

–

Az internetes szövegépítkezés sajátosságainak megismerése, blogok, közösségi oldalak stb. tartalmának elemzése, online médiaszövegek
készítése. Részvétel a lokális nyilvánosságban.

ismertek/fejlesztési

Kapcsolódási pontok:

Identitások megjelenítése a virtuális térben: saját
önreprezentáció eszköztárának (pl. Facebook
adatlapok információinak) elemzése.

Magyar nyelv és irodalom: a szövegek jelentésbeli és nyelvtani kapcsolóelemei, a szövegszerkesztés lépései.

Önálló image-alkotás (pl. filmszereplő adatlapjának
elkészítése révén), az etikus magatartási normák
figyelembevételével, a magánszféra védelmének, az
információs önrendelkezés jogának tudatosításával.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Az ipari forradalom hatásai; a polgári nyilvánosság.
A tudományos-technológiai fejlődés hatásai a gazdaságra, társadalomra és kultúrára; a tudás fogalmának átalakulása az
információs társadalomban.

Informatika: digitális tartalmak létrehozása, online publikációja; szerzői jogok, adatvédelem, adatkezelés.

Földrajz: az egyén társadalmi szerepvállalása; helyi szerveződések, regionális és nemzetközi összefogás a fenntarthatóság
eléréséért; környezet-tudatosság: a közösségi média szerepe a környezetvédelemben.
Etika: korunk kihívásai – a felelősség új dimenziói a globalizáció korában.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Multimédia, hipertext, interaktivitás, virtuális identitás.
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Médiaalapozó 7. osztály 6.
Órakeret/óraszám:
144/6

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A média társadalmi szerepe, használata
Médiaipar, médiafogyasztás és befogadás

Előzetes tudás:

Kereskedelmi, közszolgálati és nonprofit média, alkotói szándék, célcsoport, közönség, mint vevő és áru, médiafogyasztási szokások,
médiafüggőség.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A médiaipar működésének megismerése, médiajelenségekről szóló elemzés értelmezése, önálló kérdések és vélemény megfogalmazása a
tárgyalt témával kapcsolatban. A kritikai gondolkodás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Néhány választott befogadás elmélet (pl. lövedékelmélet, kétlépcsős hatás elmélete,
szelektív észlelés elmélete, kultivációs elmélet, napirendelmélet, használat és
kielégülés modellje) feldolgozása szakirodalmi részletek közös olvasásával.
Reflektálás a kérdéskör időbeli fejlődésére és a megközelítések egymáshoz való
viszonyára.

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: A modern tömegkommunikáció
kialakulása és társadalmi hatásai.
Helyi társadalom, civil társadalom, önkéntesség.
Magyar nyelv és irodalom: tömegkommunikáció, reklám; a befogadó szerepe a
jelentésteremtésben, befogadói stratégiák.
Földrajz: globális kihívások, tudatos fogyasztói magatartás; környezettudatosság; a
társadalmi célú reklámok.

Matematika: megismerés, gondolkodás; adatgyűjtés, adatok rendezése, adatábrázolás,
adatok értelmezése; statisztikai gondolkodás, alapvető statisztikai fogalmak.
Kereskedelmi/közszolgálati/nonprofit média; közönség: vevő és áru; műsoridő, műsorrend, sorozatelv, infotainment.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
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Média-alapozó 7. osztály 7.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Médiaszövegek fikciós illetve dokumentumjellege, sztereotípia, reprezentáció, tematizáció, valóságábrázolás, hitelesség, hír.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
144/16

A média társadalmi szerepe, használata
Médiareprezentáció, valószerűség és hitelesség

nevelési

A hitelesség igényével fellépő médiaszövegek megalkotottságának tudatosítása. Azonos események eltérő médiareprezentációinak
összevetése, eltérésük értelmezése. Sztereotípiák és konvenciók azonosítása a médiaszövegekben, saját értékelő viszony kialakítása ezekkel
kapcsolatban.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Esettanulmány készítése arról, hogyan kerül egy aktuális esemény napirendre, majd néhány
héten át tartó folyamatos előfordulás-követés révén annak megfigyelése, milyen eszközökkel
és formákban tartja a média napirenden az adott eseményt.

Magyar nyelv és irodalom: sajtóműfajok (hír, kommentár, tudósítás, riport); a szóbeli
történetmesélés (anekdota, adoma) szerkezete, értékelő elemei.
Történelem, társadalmi
forráselemzés,
rendezés.

és

állampolgári ismeretek:
információgyűjtés

források

hitelessége,
és

Vizuális kultúra: a tapasztalati és a reprezentált valóság viszonya.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Reprezentáció, hírérték, tabloidizáció, dokumentarizmus, valóság televízió, áldokumentumfilm.
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Média-alapozó 7. osztály 8.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
144/6

A média társadalmi szerepe, használata
Médiaetika, médiaszabályozás

Norma/normaszegés a médiában, médiaetika, alkotók és felhasználók felelőssége, egyének és közösségek jogai.
nevelési

A nyilvános megszólalás szabadságának és felelősségének tudatosítása. Állásfoglalás a médiában fellelhető normákkal és esetleges
normasértésekkel kapcsolatban. A média etikai környezetének és jogi szabályozásának megértése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Véleményformálás a normaszegések (pl. rasszizmus, öncélú szexualitás, erőszak)
reprezentációjáról változatos médiaszövegek elemzésének útján.
Érvekkel és példákkal alátámasztott vita az erkölcsi és jogi normák alkalmazásáról a
médiában, a saját tartalmak közzétételének etikai hátteréről, a médiára vonatkozó
szabályozás elveinek és gyakorlatának főbb kérdéseiről, különös tekintettel a
hálózati kommunikáció szabályozási problémáira.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: polgári szabadságjogok; cenzúra;
globalizáció; az európai polgárok alapvető jogai, állampolgári jogok és kötelességek.
Etika: az erkölcsi szabályok természete, párbeszéd, vita, kétely, értékkonfliktus;
egyén és közösség – a szabad véleménynyilvánítás joga; visszaélés a szólásszabadsággal.
Informatika: információs szabadság, szerzői jogok, adatvédelem, adatkezelés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Újságírói/intézményi etika, hitelesség, tartalomszabályozás, médiatörvény, normaszegés, médiaerőszak.
Képes mozgóképi szövegek értő befogadására; ismeri a mozgókép formanyelvének alapvető eszköztárát, érzékeli ezek hatását az értelmezés
folyamatára, valamint képes ezeknek az eszközöknek alapszintű alkalmazására saját szövegalkotásában is.
Meg tudja különböztetni egymástól a fikció és a virtuális fogalmait.
Rövid mozgóképi szövegek tervezése és kivitelezése révén szert tesz a mozgóképi szövegalkotás elemi tapasztalataira
Tisztában van a média alapfunkcióival, meg tudja fogalmazni, milyen alapvető tényezőktől függ valamely kor és társadalom nyilvánossága.
Tudja, melyek a kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmények elsődleges céljai és eszközei a médiaipari versenyben.
Meghatározza és alkalmas példákkal illusztrálja a sztereotípia és a reprezentáció fogalmát, ésszerűen indokolja az egyszerűbb reprezentációk
különbözőségeit.
Képes a különböző médiumokból és médiumokról szóló ismeretek összegyűjtésére, azok rendszerezésére, az önálló megfigyelésekre.
Alkalmazza a mozgóképi szövegekkel, a média működésével kapcsolatos ismereteit a műsorválasztás során is
Képes médiaszövegek (mozgókép, sajtóriport) egyszerűbb, a korosztálynak megfelelő szintű megfogalmazására, a kifejezőeszközök tudatos
alkalmazására.
Ismeri a modern tömegkommunikáció fő működési elveit, jellemző vonásait, érti, milyen társadalmi és kulturális következményekkel járnak a
kommunikációs rendszerben bekövetkező változások, ezek hatásait saját környezetében is észreveszi.
érti a hálózati kommunikáció működésmódját, képes abban felelősen részt venni, ismeri és megfelelően használja annak alapvető
szövegtípusait.
Ismereteket szerez a filmkultúra területéről: érti a szerzői kultúra és a tömegkultúra eltérő működésmódját; felismeri az elterjedtebb
filmműfajok jegyeit; különbséget tud tenni a különböző stílusirányzatokhoz tartozó alkotások között.
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Értelmezni tudja a valóság és a média által a valóságról kialakított kép viszonyát, ismeri a reprezentáció fogalmát, és rendelkezik a
médiatudatosság képességével (azaz képes tudatos választásra és kritikai megközelítésre).
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Média-alapozó 8. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
144/30

Vizuális kultúra: képkivágás, gépállás, gépmozgás, beállítás, jelenet.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A média kifejezőeszközei
A figyelemirányítás, hangulatteremtés és értelmezés fő eszközei

nevelési

Sajátos mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése és alkalmazása.
Az intertextualitás jelenségének felismerése és értelmezése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Rövid mozgóképi szöveg (pl. ismert reklám) újrafogalmazása megadott kritériumok (pl. parodisztikus
hatás elérése) alapján; részletes munkaterv összeállítása, majd annak megvalósítása egyszerű
eszközökkel (pl. mobiltelefon).

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: mozgóképi közlés, a mozgóképi nyelv alapjai.
Magyar nyelv és irodalom: Intertextualitás jelensége, utalás, vendégszöveg.
Stílusimitáció, paródia, intertextualitás.

Nézőpont, távolság, fényviszony, mozgás, mozgóképi idézet.
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Média-alapozó 8. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Tér- és időszervezés, utalás, verbális tartalmak audiovizuális adaptációja.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
144/30

A média kifejezőeszközei
A mozgóképi elbeszélés

nevelési

A filmelbeszélés eszközrendszerének tudatosítása.
Összetettebb (időben és térben elkülönülő) cselekmények megjelenítése, tagolása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Valós vagy fiktív esemény mozgóképi (pl. kisfilm) szöveggel történő
megjelenítésének megtervezése story-board készítésével, majd kivitelezése
egyszerű eszközökkel (pl. mobiltelefonnal).

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: Verbális és nonverbális jelek a közlésfolyamatban. Cselekményes
műnemekhez tartozó alkotások szerkezetének problémaközpontú megközelítése; jellemrendszer,
a jellemzés eszközei; adaptáció.
Dráma és tánc: stílus, karakter, státusz metakommunikációs ábrázolása; érzelemkifejezés és
jellemzés metakommunikációs eszközökkel;
a dráma és a színház formanyelve.
Vizuális kultúra: tér-idő kifejezése; látvány- hang-mozgás összekapcsolása.

Montázs, elbeszélő, szerepjáték, státusz.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
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Média-alapozó 8. osztály 3.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Tömegkultúra, archetípusok (a mítoszokban és az irodalomban), a történetiség és műfajiság megközelítési módjai (az irodalomban).

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
144/20

A média kifejezőeszközei
Szerzői kultúra és tömegkultúra, mint eltérő beszédmódok

nevelési

A szerzői nézőpont, a szemléleti és műfaji keretek felismerése, az ezeket szolgáló audiovizuális kifejezőeszközök azonosítása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Önálló anyaggyűjtés a film stílustörténetének témájából, irányzatok, filmalkotói életművek, fontos alkotások
értelmező bemutatása pl. kiselőadás formájában. A magyar filmművészet értékeinek megismerését
elősegítendő feldolgozásra javasolhatók például a következő jelenségek, csoportok és szerzők:
parabola a magyar filmművészetben, a cenzúra filmjei, magyar dokumentumfilmek;
Budapesti Iskola, a magyar új hullám;
Makk Károly, Fábri Zoltán, Huszárik Zoltán, Szabó István, Jancsó Miklós, Bódy Gábor, Jeles András, Tarr Béla.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: műfajok rendszere; archetípus,
stílusirányzatok története; nézőpont, elbeszélői pozíció; az
irodalom határterületei: a szórakoztató irodalom műfajai (krimi,
kalandregény, szerelmes regény stb.)
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a globalizálódó
világ és Magyarország – a tömegkultúra.

Kultúra és tömegkultúra, műfajfilm, műfajkeveredés, posztmodern, szerzői film, kézjegy, archetípus, sztár, hős.
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Média-alapozó 8. osztály 4.
Órakeret/óraszám:
144/6

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A média társadalmi szerepe, használata
Tömegkommunikáció, nyilvánosság, hálózati kommunikáció

Előzetes tudás:

A kommunikáció általános modellje; nyomtatott és online újságok, sajtóműfajok, a kommunikáció történetének alapfordulatai (írás,
nyomtatás, távközlés, képrögzítés, hálózati és mobilkommunikáció).

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tömegkommunikációt és a mediatizált nyilvánosságot jellemző tények, modellek megismerése. A nyilvánosság átalakulása: a folyamat főbb
jellemzőinek végigkövetése, saját környezetben azok felismerése. A hálózati kommunikáció hatása a nyilvánosságra: fogyasztói tapasztalatok
általánosítása a média közösségszervező funkcióval kapcsolatosan.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Önállóan gyűjtött példák alapján reflektálás a magánélet és a közélet határainak
változására (pl. lokális, országos és globális hatókörű online fórumokon
megfigyelve egy adott téma megjelenését, a felhasználók reakciójának
összevetésével).

Magyar nyelv és irodalom: tömegkommunikáció, sajtóműfajok.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a polgári nyilvánosság megszületése.
Informatika: hálózatok, web 2, közösségi oldalak használata, e-szolgáltatások biztonságos
igénybe vétele.
Etika: korunk kihívásai – a felelősség új dimenziói a globalizáció korában.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kommunikáció; közvetett/közvetlen, egyirányú/kétirányú, nonverbális/verbális/képi. Tömegkommunikációs modell; lokális/globális
nyilvánosság.
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Média-alapozó 8. osztály 5.
Órakeret/óraszám:
144/12

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A média társadalmi szerepe, használata
Az új média formái és szövegépítkezési sajátosságai

Előzetes tudás:

Szövegtípusok az új médiában, valós és virtuális tér, interaktivitás, online önreprezentáció, a hálózati kommunikáció hatása az életmódra,
biztonságos internethasználat.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:
Követelmények
követelmények:

nevelési

–

Az internetes szövegépítkezés sajátosságainak megismerése, blogok, közösségi oldalak stb. tartalmának elemzése, online médiaszövegek
készítése. Részvétel a lokális nyilvánosságban.

ismertek/fejlesztési

Aktuális témáról online publikálható szöveg (cikk,
blog bejegyzés, fórumhozzászólás stb.) megalkotása
az iskolai (vagy egyéb lokális közösségi) honlap
számára. A befogadók reakcióinak követése,
értelmezése (pl. rövid beszámolóban vagy statisztika
segítségével).

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: a szövegek jelentésbeli és nyelvtani kapcsolóelemei, a szövegszerkesztés lépései.
Informatika: digitális tartalmak létrehozása, online publikációja; szerzői jogok, adatvédelem, adatkezelés.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Az ipari forradalom hatásai; a polgári nyilvánosság.
A tudományos-technológiai fejlődés hatásai a gazdaságra, társadalomra és kultúrára; a tudás fogalmának átalakulása az
információs társadalomban.
Földrajz: az egyén társadalmi szerepvállalása; helyi szerveződések, regionális és nemzetközi összefogás a fenntarthatóság
eléréséért; környezet-tudatosság: a közösségi média szerepe a környezetvédelemben.
Etika: korunk kihívásai – a felelősség új dimenziói a globalizáció korában.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Multimédia, hipertext, interaktivitás, virtuális identitás.
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Média-alapozó 8. osztály 6.
Órakeret/óraszám:
144/6

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A média társadalmi szerepe, használata
Médiaipar, médiafogyasztás és befogadás

Előzetes tudás:

Kereskedelmi, közszolgálati és nonprofit média, alkotói szándék, célcsoport, közönség, mint vevő és áru, médiafogyasztási szokások,
médiafüggőség.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A médiaipar működésének megismerése, médiajelenségekről szóló elemzés értelmezése, önálló kérdések és vélemény megfogalmazása a
tárgyalt témával kapcsolatban. A kritikai gondolkodás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A közönségkutatás főbb szempontjainak tudatosítása: a közönség, mint állampolgár,
fogyasztó, társadalmi nem képviselője, globális és lokális közösségek tagja stb.
Önálló esettanulmány készítése a médiahasználat és hatás tárgykörében. Érvek
gyűjtése a feltevések mellett és ellen. A szerzett ismereteken alapuló, érvekkel és
önállóan gyűjtött példákkal alátámasztott vita a média társadalmi szerepéről, a
médiabefolyásolásról, médiahasználattal kapcsolatos függőségekről vagy a hatalom és
a média viszonyáról.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: A modern tömegkommunikáció
kialakulása és társadalmi hatásai.
Helyi társadalom, civil társadalom, önkéntesség.
Magyar nyelv és irodalom: tömegkommunikáció, reklám; a befogadó szerepe a
jelentésteremtésben, befogadói stratégiák.
Földrajz: globális kihívások, tudatos fogyasztói magatartás; környezettudatosság; a
társadalmi célú reklámok.

Matematika: megismerés, gondolkodás; adatgyűjtés, adatok rendezése, adatábrázolás,
adatok értelmezése; statisztikai gondolkodás, alapvető statisztikai fogalmak.
Kereskedelmi/közszolgálati/nonprofit média; közönség: vevő és áru; műsoridő, műsorrend, sorozatelv, infotainment.
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Média-alapozó 8. osztály 7.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Médiaszövegek fikciós illetve dokumentumjellege, sztereotípia, reprezentáció, tematizáció, valóságábrázolás, hitelesség, hír.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
144/18

A média társadalmi szerepe, használata
Médiareprezentáció, valószerűség és hitelesség

nevelési

A hitelesség igényével fellépő médiaszövegek megalkotottságának tudatosítása. Azonos események eltérő médiareprezentációinak
összevetése, eltérésük értelmezése. Sztereotípiák és konvenciók azonosítása a médiaszövegekben, saját értékelő viszony kialakítása ezekkel
kapcsolatban.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A dokumentarizmus jelensége: a dokumentumfilmezés klasszikus példáin bemutatni a
reprodukciós és ábrázoló törekvések együttes jelenlétét. Egy áldokumentumfilm
megtekintése, a megtévesztő jegyek (pl. részletgazdagság, verbális és vizuális forrásokra való
hivatkozás) és az áruló jegyek (pl. irónia, túlzás) kiemelése közös szóbeli elemzés keretében.
A környezettudatosságra nevelés érdekében ajánlottak környezeti kérdésekkel foglalkozó
valódi (pl. Kellemetlen igazság) vagy áldokumentumfilmek (pl. A hülyeség kora, Olajfalók)
elemzése.
Érvelő kisesszé írása a valóság televízió sikerének lehetséges társadalmi hátteréről.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: sajtóműfajok (hír, kommentár, tudósítás, riport); a szóbeli
történetmesélés (anekdota, adoma) szerkezete, értékelő elemei.
Történelem, társadalmi
forráselemzés,
rendezés.

és

állampolgári ismeretek:
információgyűjtés

források

hitelessége,
és

Vizuális kultúra: a tapasztalati és a reprezentált valóság viszonya.

Reprezentáció, hírérték, tabloidizáció, dokumentarizmus, valóság televízió, áldokumentumfilm.
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Média-alapozó 8. osztály 8.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Norma/normaszegés a médiában, médiaetika, alkotók és felhasználók felelőssége, egyének és közösségek jogai.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
144/6

A média társadalmi szerepe, használata
Médiaetika, médiaszabályozás

nevelési

A nyilvános megszólalás szabadságának és felelősségének tudatosítása. Állásfoglalás a médiában fellelhető normákkal és esetleges
normasértésekkel kapcsolatban. A média etikai környezetének és jogi szabályozásának megértése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Az e-szolgáltatások (pl.: e-kereskedelem, e-bankolás, e-igazgatás) igénybevétele a
szerzői és személyiségi jogi normák ismeretében.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: polgári szabadságjogok; cenzúra;
globalizáció; az európai polgárok alapvető jogai, állampolgári jogok és kötelességek.
Etika: az erkölcsi szabályok természete, párbeszéd, vita, kétely, értékkonfliktus;
egyén és közösség – a szabad véleménynyilvánítás joga; visszaélés a szólásszabadsággal.
Informatika: információs szabadság, szerzői jogok, adatvédelem, adatkezelés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Újságírói/intézményi etika, hitelesség, tartalomszabályozás, médiatörvény, normaszegés, médiaerőszak.
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A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló
képes mozgóképi szövegek értő befogadására;
ismeri a mozgókép formanyelvének alapvető
eszköztárát, érzékeli ezek hatását az
értelmezés folyamatára, valamint képes
ezeknek
az
eszközöknek
alapszintű
alkalmazására saját szövegalkotásában is.
rövid mozgóképi szövegek tervezése és
kivitelezése révén szert tesz a mozgóképi
szövegalkotás elemi tapasztalataira, érti a
különféle mozgóképi szövegtípusok eltérő
működési elvét, s tud azok széles
spektrumával kreatív befogadói viszonyt
létrehozni.
ismereteket szerez a filmkultúra területéről: érti a
szerzői kultúra és a tömegkultúra eltérő
működésmódját; felismeri az elterjedtebb
filmműfajok jegyeit; különbséget tud tenni a
különböző
stílusirányzatokhoz
tartozó
alkotások között.
ismeri a modern tömegkommunikáció fő
működési elveit, jellemző vonásait, érti,
milyen
társadalmi
és
kulturális
következményekkel járnak a kommunikációs
rendszerben bekövetkező változások, ezek
hatásait saját környezetében is észreveszi.
értelmezni tudja a valóság és a média által a
valóságról kialakított kép viszonyát, ismeri a
reprezentáció fogalmát, és rendelkezik a
médiatudatosság képességével (azaz képes
tudatos
választásra
és
kritikai
megközelítésre).
érti a hálózati kommunikáció működésmódját,
képes abban felelősen részt venni, ismeri és
megfelelően használja annak alapvető
szövegtípusait.

A tanuló felismeri és megnevezi a mozgóképi közlésmód, az írott sajtó
és az online kommunikáció szövegszervező alapeszközeit.
Meg tudja különböztetni egymástól a fikció és a virtuális fogalmait.
Tisztában van a média alapfunkcióival, meg tudja fogalmazni,
milyen alapvető tényezőktől függ valamely kor és társadalom nyilvánossága.
Tudja, melyek a kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmények
elsődleges céljai és eszközei a médiaipari versenyben.
Meghatározza és alkalmas példákkal illusztrálja a sztereotípia
és a reprezentáció fogalmát, ésszerűen indokolja az egyszerűbb
reprezentációk különbözőségeit.
Érvekkel támasztja alá álláspontját olyan vitában, amely a médiaszövegek
(pl. reklám, hírműsor) valóságtartalmáról folynak.
Jellemzi az internetes és mobilkommunikáció fontosabb sajátosságait,
az internethasználat biztonságának problémáit.
Képes a különböző médiumokból és médiumokról szóló
ismeretek összegyűjtésére, azok rendszerezésére, az önálló megfigyelésekre.
Alkalmazza a mozgóképi szövegekkel, a média működésével
kapcsolatos ismereteit a műsorválasztás során is
Képes médiaszövegek (mozgókép, sajtóriport) egyszerűbb,
a korosztálynak megfelelő szintű megfogalmazására,
a kifejezőeszközök tudatos alkalmazására.
Képes a saját maga vagy másokkal közösen készített médiaszövegek
önkritikus elemzésére, az alapvető fogalmazási hibák felismerésére.
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Dráma és Tánc 5. osztály 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az emberiség őskora
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
Órakeret/óraszám:
Beavató táncszínházi tevékenység, tánc kurzuson való részvétel. A tanév során szervezett mester kurzusok
egyik foglalkozásán való részvétel, vagy a beavató színházi programokhoz történő csatlakozás.
4/2
A különböző táncszínházi műfajok ismerete, együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő
részvétel többféle táncos tevékenységben.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a táncos tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés
esetleges produkciós tevékenységben a szaktanár döntése alapján.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A kiválasztott programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel.
Instrukciók, feladatok követése.
Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban.
Közösen létrehozott, megosztani kívánt gondolatok, élmények közvetítése és Történelem: Összevont projektóra – 1 óra
közlése az együttes tevékenységekben.
A tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának
A színpadi tér és használatának lehetőségei, ismerkedés a színpadi térformákkal és megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése.
használatuk következményeivel.
Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása dramatikus
és színházi jellegű alkotótevékenységek során.
Rövid mozgásos etűdépítés, és különféle feltételű improvizációk. Improvizációk a
megismert kifejezési formák összefűzésével, illetve alkotó jellegű alkalmazásával.
Egyszerűbb tánc- és mozgásszínházi műfajok felismerése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Dráma és Tánc 5. osztály 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az emberiség őskora
Rendszerezés, összefüggések feltárása kooperatív módszerrel.
Órakeret/óraszám:
Beavató táncszínházi tevékenység, tánc kurzuson való részvétel. A tanév során szervezett mester kurzusok
egyik foglalkozásán való részvétel, vagy a beavató színházi programokhoz történő csatlakozás.
4/2
A különböző táncszínházi műfajok ismerete, együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő
részvétel többféle táncos tevékenységben.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a táncos tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés
esetleges produkciós tevékenységben a szaktanár döntése alapján.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A kiválasztott programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel.
Életvitel és gyakorlat: Összevont projektóra – 2 óra
Instrukciók, feladatok követése.
Családi életre nevelés, valamint az önismeret és társas kultúra fejlesztése
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. Történelem: Összevont projektóra – 1 óra
Közösen létrehozott, megosztani kívánt gondolatok, élmények közvetítése és A tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának
közlése az együttes tevékenységekben.
megismerése. A szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése.
A színpadi tér és használatának lehetőségei, ismerkedés a színpadi térformákkal és
használatuk következményeivel.
Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása dramatikus
és színházi jellegű alkotótevékenységek során.
Rövid mozgásos etűdépítés, és különféle feltételű improvizációk. Improvizációk a
megismert kifejezési formák összefűzésével, illetve alkotó jellegű alkalmazásával.
Egyszerűbb tánc- és mozgásszínházi műfajok felismerése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.

591

Hittan 5. osztály 1.
Ünnepkörök
Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

4/4
Ünnepekkel kapcsolatos élmények, tapasztalatok.
Az alsóbb évfolyamokon tanult bibliai történetek az ünnepekhez.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az egyházi év ünnepköreinek és a fő ünnepek összefoglaló megismertetése. Arra való rámutatás, hogy az Istenben való hit több mint a konkrét
tények és kézzelfogható bizonyítékok keresése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Az egyházi év ünnepkörei: Az ünnephez kapcsolódó szokások ismerete. Karácsonyi,
húsvéti és pünkösdi ünnepkör
A témakörhöz tartozó bibliai történetek ismerete.
Segítséggel megkeresi a témakörhöz tartozó bibliai igehelyeket.

Történelem:
Pünkösd/egyház - A keresztény egyház (papok és szerzetesek).
Középkori örökségeink: katedrálisok, könyvnyomtatás.
A keresztény magyar állam megalapítása (Szt. István).
Dráma: Különböző karakterek mozgásbeli kifejezése. Történetek megjelenítése.
Honismeret:
Ünnepi szokások fogalma, szerepe, általános jellemzői. (Ünnepkörök jeles napjai és jellemzői)
Természetismeret:
Tájékozódás a térképen.
Égitestek, csillagok, bolygók (napkeleti bölcsek)

advent, karácsony, vízkereszt, farsang, böjt, virágvasárnap, húsvét, áldozócsütörtök, pünkösd, újkenyér, újbor, reformáció
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Az egyházi év ünnepköreinek és a fő ünnepek összefoglaló ismerete.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:
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Hittan 6. osztály 1.
Tízparancsolat
Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

4/1
Korábbi ismeretek élmények, tapasztalatok a kapcsolódó történetekről és a Tízparancsolatról.
Tapasztalati élmények a szabályokról, vágyakozásról, másik nemmel való kapcsolatról, kapzsiságról, szülők iránti tiszteletről.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A Tízparancsolat megismertetése a tanulókkal.
nevelési Szabályok tiszteletére, törvénytiszteletre nevelés.
Arra való rámutatás és bátorítás, hogy a Tízparancsolat Isten által adott útmutató az emberi létünk megéléséhez.
Az egyes parancsolatok tanulók életvalóságához való kapcsolópontjaira való rámutatás és a diákok hozzásegítése ahhoz, hogy saját maguk
értelmezzék az egyes parancsolatokat saját élethelyzeteikre.
Erkölcsi ítélőképesség fejlesztése a parancsolatokról való közös gondolkodás révén.
Keresztyén értékrend felmutatása és bátorítás annak a megélésére.
Rámutatás arra az összefüggésre, ami Jézus Krisztus tanítása és a Tízparancsolat között van.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Szabályaink (bevezető óra)
A tanuló: Megismeri a Tízparancsolat, mint Isten útmutatását az ember életére.
Szabályjátékok segítségével elemez néhány szabályt. Beszélgetés során felismeri
annak a jelentőségét, hogy az emberi életnek szüksége van szabályokra. Segítséggel
megkeresi a témakörhöz tartozó bibliai igehelyeket a Bibliában. Szituációs játékok
segítségével csoportosan vagy közösen elemez egyes parancsolatokhoz kapcsolódó
etikai kérdéseket, élethelyzeteket.
Kritikusan érvel etikai kérdésekben, pl. kapcsolat a másik nemmel, lopás, stb.

Természetismeret:
A serdülőkor változásai: Konfliktusok, nemi működések, függőségek (alkohol, drog, cigaretta),
fiatalkori bűnözés.
Viselkedési normák, szabályok jelentősége az ember életében.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A családi és társas kapcsolatok jelentősége.
Dráma:
Döntési helyzetek elemzése, feldolgozása, dramatikus tevékenységekkel (pl. a tanulókat
érdeklő konfliktushelyzetek, emberi problémák alapján – a Tízparancsolat fényében).

szabályok, tízparancsolat
A Tízparancsolat korosztály szintű ismerete.
A tanuló képes néhány mondatban értelmezni a Tízparancsolatot.

Hittan 6. osztály 2.
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Az egyház története
Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

4/3
Korábbi ismeretek élmények, tapasztalatok a kapcsolódó témákról.
Kapcsolódó korábbi történelmi ismeretek.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A témakörhöz kapcsolódó egyháztörténeti személyek és események megismertetése.
nevelési Rámutatás arra, hogy az egyház története párhuzamos a világi történelemmel.
A tanulók hozzásegítése ahhoz, hogy meglássák az összefüggéseket az egyháztörténet és a történelem között.
Arra való rámutatás, hogy minden történelmi időben lehetőség van megélni az Istennel való kapcsolatot. Bátorítás arra, hogy a tanuló ugyanezt
tegye a saját korában.
Magyar református identitásra nevelés.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Luther Márton, Kálvin János, Ulrich Zwingli
Történelem:
A reformáció kezdetei
- A reformáció és a katolikus megújulás Európában, Magyarországon.
A reformáció a német területeken
- Az Erdélyi Fejedelemség aranykora Bethlen Gábor idején.
A reformáció Angliában
- Habsburg-ellenes harcok és vallási mozgalmak a XVII. században.
A reformáció Franciaországban
A reformáció Magyarországon
Ének-zene:
A reformáció Európa többi részein
Gregorián énekek, reformációi énekek, históriás énekek
A reformáció megismertetése, történeti háttér megtanulása. Luther, Kálvin, Zwingli
munkásságának ismerete. Saját szavaival képes értelmezni az egyházatya,
reformátor, magyar reformátor fogalmakat. Példát tud mondani ezekre.
Keresi az összefüggéseket és a kapcsolatokat a történelem és az egyház története
között meglévő ismeretei alapján.
Képes értelmezni a magyar református fogalmát, szituációs játékok segítségével
példákat tud mondani rá.
reformáció, Luther Márton, Kálvin János, Ulrich Zwingli, Wittenberg, pápai bulla, hugenotta egyház, magyar reformáció, magyar református
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén:

A reformáció és az úrvacsora fogalmának és jelentőségének az ismerete.
Kálvin János, Luther Márton és Ulrich Zwingli személyének korosztályi szintű ismerete.
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Hittan 7. osztály 1.
Ismerkedés a Bibliával.
Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

4/1
Tapasztalati élmények, előzetes tudás az imádság fontosságáról.
A témakörhöz tartozó történetekkel kapcsolatos megelőző ismeretek, élmények.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A témakörhöz tartozó bibliai történetek és alapvető kortörténeti hátterük megismertetése.
nevelési Önismeret fejlesztése játékok, beszélgetések alapján az elégedettségről, saját magunkról, a boldogságról, reményről és reménytelenségről.
A történetekhez tartozó korábbi tapasztalati élmények tudatosítása és a tanulók segítése abban, hogy mindezeket saját pozitív fejlődésük
érdekében használják.
A tanulók bátorítása az egyéni csendességre és fohászkodásra.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Jézus imádkozni tanít (Lk.18,9-14)
Ismeri a fohász és az egyéni csendesség lehetőségeit, törekszik ezek megélésére.
Ismeri az „Imádkozzál és dolgozzál!” alapelvet és törekszik ennek megfelelően élni.
A tanuló ismeri a témakörhöz tartozó bibliai történeteket és alapvető kortörténeti
hátterüket.

Magyar nyelv:
Vélemény, vita, érv, hozzászólás képességének fejlesztése.
Szövegértés (Bibliaolvasás, értelmezés)
A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése a Biblia világából.
Történelem: Népek egymásra hatása, együttélése.
A nemzetiségek, felekezetek helyzete.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

szívből jövő imádság, vámszedő, farizeus
Imádság fogalmának korosztályi szintű ismerete.

A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén:
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Hittan 7. osztály 2.
Élet az apostoli korban
Órakeret/óraszám:
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
4/1
Korábbi ismeretek élmények, tapasztalatok a kapcsolódó történetekről.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A témakörhöz kapcsolódó bibliai történetek és alapvető kortörténeti háttér megismertetése.
nevelési Az első gyülekezetek és az apostoli kor fő jellegzetességeinek megismertetése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Az apostolok koronák fő jellegzetességei.
A tanuló képes saját szavaival értelmezni és röviden összefoglalni az apostoli kor
jellegzetességeit.

Történelem:
A gyarmatbirodalmak kialakulása. Misszió a gyarmatokon.
Dráma:
Az adott történetben: tevékenységek, szituációkba történő megvalósítása (a szereplők szándékai,
viszonyai).

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Apostoli kor
A tanuló képes saját szavaival elmondani az apostoli kor jellegzetességeit.

A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén:
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Hittan 7. osztály 3.
Történetek jézus krisztusról

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
4/2
A témakörhöz tartozó történetekkel kapcsolatos megelőző ismeretek, élmények.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A témakörhöz tartozó bibliai történetek és alapvető kortörténeti hátterük megismertetése.
A történetekhez tartozó korábbi tapasztalati élmények tudatosítása és a tanulók segítése abban, hogy mindezeket saját pozitív fejlődésük
érdekében használják.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Jézus Krisztus példázatai (a példázat meghatározása, hogyan tanít Jézus a
példázatain keresztül, hogyan értelmezzük ezeket a példázatokat)
Jézus Krisztus csodái (mit jelent az elnevezés, a csodák elleni támadások)
A tanuló ismeri a témakörhöz tartozó bibliai történeteket és alapvető kortörténeti
hátterüket.
Önismerete fejlődik, saját szavaival meg tudja fogalmazni Jézus példázatainak és
csodatételeinek bibliai alapjait.

Történelem:
Gazdasági világválság az Egyesült Államokban és Európában (Mi tesz elégedetté? Hogyan
bánjunk javainkkal – A bolond gazdag példázata).

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén:

Apostoli kor
A tanuló ismeri a témakörhöz tartozó bibliai történeteket. A tanuló képes saját szavaival elmondani Jézus példázatainak és csodatételeinek
bibliai alapjait.
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Hittan 8. osztály
Istenformáló kezében
Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

4/4
Korábbi ismeretek élmények, tapasztalatok a kapcsolódó történetekről.
Tapasztalati élmények, ismeretek a következőkről: férfinak vagy nőnek lenni.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A témakörhöz tartozó bibliai történetek, személyek és alapvető kortörténeti hátterük ismerete.
nevelési Önismereti fejlesztés a következő területeken: férfiként és nőként a szolgálatban, a szeretet megélése az emberi kapcsolatokban.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A férfi a Biblia tükrében.
A nő a Biblia tükrében.
A tanuló ismeri a témakörhöz kapcsolódó bibliai történeteket és alapvető
kortörténeti hátterüket.
Bibliai alapokon példákat tud mondani arra, hogyan kell látnunk a férfit és nőt a
Biblia tükrén keresztül.

Biológia:
Nemi identitás, fejlődés.
Vizuális kultúra:
Érzelmet kifejező magyarázó képek, rajzok.
Dráma:
Énkép és önértékelés.

Férfi, nő, identitás,
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén:

A tanuló ismeri a témakörhöz tartozó bibliai történeteket. A tanuló képes saját szavaival elmondani, hogyan kell látnunk magunkat a Biblia
tükrén keresztül.
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Testnevelés
Kerékpározás
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 4-8.
1-7. óra
KRESZ – elméleti közlekedési ismeretek
Releváns jelzések (közúti jelzőtáblák, jelzőlámpák, rendőri jelzések, útburkolati jelek) ismerete.
Kerékpáros közlekedési szabályok (kifejezetten a kerékpárosokra vonatkozó jelzések) ismerete.
Közlekedés során előforduló veszélyhelyzetek felismerése.
Veszélyes helyzetek elemzése (például: holttér fogalma, teendő másik fél elsőbbségadási kötelezettségének figyelmen kívül hagyása esetén).
Kerékpár kötelező felszerelései a vonatkozó rendelet (1/1975. [II. 5.] KPM-BM együttes rendelet – a közúti közlekedés szabályairól) alapján.
A kerékpár KRESZ által ajánlott és alternatív felszerelései megismerése.
Gyakorlásközlekedési témájú társasjátékokkal.
A közlekedéssel összefüggő alapvető szakkifejezések helyes használata.
8-12. óra
Kerékpárismeret
Ismerkedés a kerékpárral
Kerékpárméretek (kerékméret, vázméret) megismerése, megkülönböztetése. Alapvető kerékpártípusok (mountain bike, országúti, városi stb.) megkülönböztetése.
Kerékpár (elsősorban nyeregmagasság) helyes beállítása használója testi adottságaihoz (magasság, kar, láb hossza).
Kerékpárjavítás, - szerelés
Kerékpárszereléshez szükséges eszközök, szerszámok megismerése, gyakorlati használata: egyszerű, otthon is javítható hibák felismerése, javítása (defektjavítás, elemcsere a
lámpákban, leesett lánc visszahelyezése) a megfelelő szerszámok segítségével.
Egyéb jellemző, kerékpárszerviz igénybevételét igénylő hibák felismerése (fékjavítás, váltóállítás stb.), teendők a szervizben.
Kerékpár alkatrészeinek, azok szerepének megismerése Váltó, illetve annak helyes használata.
A kerékpár felszerelése
A kerékpár KRESZ alapján kötelező és ajánlott felszerelései (ismétlés).
Ajánlott felszerelések (sárvédő, csomagtartó, kulacstartó) megismerése. Kerékpárzárak és azok helyes használatának elsajátítása.

Védőfelszerelések megismerése:
kerékpáros-fejvédő és annak helyes beállítása, használata;
kerékpáros-szemüveg;
kerékpáros kesztyű;
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egyéb, speciális védőfelszerelések: mire való a térdvédő, könyökvédő, gerincvédő?
Kerékpározásra alkalmas ruházat ismérvei, annak eldöntése, hogy egy adott ruházat alkalmas-e kerékpározáshoz.
Kerékpár-történet
Alapismeretek elsajátítása: a kerékpár, mint közlekedési és sporteszköz kialakulásának rövid története. (A velocipédtől a karbon kerékpárokig.)
Alapvető kerékpártípusok megkülönböztetése:
hegyikerékpár (mountain bike);
országúti kerékpár;
városi/túra kerékpár;
BMX.
A kerékpár napjainkban
A fenntartható közlekedés lehetőségei. A kerékpár helye napjaink közlekedésében. A kerékpár, mint turisztikai lehetőség. Példák gyűjtése, tapasztalatok megosztása.
A kerékpár helye a sport világában
Az összes újkori olimpián szerepelt, több szakága is olimpiai
versenyszám (országút, pálya, BMX cross, mountain bike).
Nem olimpiai versenyszámok: terep (cyclocross), teremkerékpár (ezen belül kerékpárfoci, művészi kerékpározás), trial, downhill, cross, parkokban űzhető szakágak
(flatland, dirt, park, freestyle).
A világ legnagyobb versenyei (pl. a Tour de France a harmadik legnézettebb sportesemény a világon az olimpia és a labdarúgó-világbajnokság után).
Kerékpározással kapcsolatos egyéb tudnivalók
Gerincferdüléstől való félelem alaptalanságának belátása.
Különféle időjárási körülményekre való felkészülés (teendők esőben, hidegben).
A kényelmetlen üléspozícióból eredő kellemetlenségek elkerülése.
Kerékpár mint rehabilitációs eszköz (pl. térd- vagy bokasérülés esetén).
A kerékpárral kapcsolatos alapvető szakkifejezések használata.
13-30. óra
Kerékpár-kezelési ismeretek (gyakorlati oktatás)
Kerékpár, fejvédő megfelelő beállítása
Kerékpár (elsősorban nyeregmagasság) helyes beállítása használója testi adottságaihoz (magasság, kar, láb hossza). Fejvédő beállítása viselője számára.
Kerékpár ellenőrzése elindulás előtt
fékek állapota;
gumik állapota;
kerekek állapota (agyak, küllők, felnik ellenőrzése);
hajtásrendszer (lánc, váltók) ellenőrzése;
fejcsapágy, középcsapágy ellenőrzése;
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KRESZ által előírt kötelező felszerelések megléte.
Alapvető kerékpár-kezelési technikák
Elindulás, megállás
elindulás folyamata: megfelelő lábtartás (pedál helyzete), körülnézés, karjelzés, körülnézés;
megállás: fékek megfelelő használata, megfelelő lábtartás (pedál helyzete) megálláskor.
Magabiztos egyenes vonalú mozgás
egyenletes tekerés;
kerékpár egy kézzel irányítása;
környezet megfigyelése (körülnézés, hátranézés) menet közben;
karjelzések gyakorlása.
Kanyarodás, irányjelzés
szlalomozás;
kerékpár magabiztos irányítása egy kézzel kanyarodás közben;
karjelzések helyes használata;
környezet megfigyelése (körülnézés, hátranézés) menet közben,
akadályok kikerülése.
Váltóhasználat
első és hátsó váltó megismerése;
áttételek értelmezése;
váltóhasználat gyakorlása.
Játékos képességfejlesztő feladatok
A technikai elemek gyakorlása játékokban, játékos feladatokban:
„lassúsági verseny”;
„kerékpár-szlalom”;
„kiszorító”.
31-36. óra
Kerékpártúrán
Felkészülés a túrára
Túraútvonal készítése.
Térképes ismeretek felhasználása, útvonaltervező programok, internetes térképek használata.
Kerékpárutak feltérképezése.
Látnivalók számbavétele.
Erőnlétnek megfelelő útvonal kiválasztása. Társ (ak) kiválasztása.
Kerékpár felkészítése: átvizsgálás, megfelelő beállítás, KRESZ által megszabott kötelező felszerelések meglétének ellenőrzése (szerszámkészlet, pumpa, defektjavító készlet).
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Megfelelő mennyiségű folyadék és táplálék előkészítése, elcsomagolása. Kiszáradás, éhezés veszélyei, ezek elkerülése.
Eszközök, szerszámok, étel-ital szállítása kerékpáron.
Túra közben
Viselkedési szabályok közúton, erdőben.
Baleset-megelőzés: féktávolság, egy sorban, út szélén közlekedés, odafigyelés a többiekre.
Alkalmas pihenőhelyek keresése.
Megállás túra közben.
Tennivalók baleset esetén (segélyhívó telefonszámok, teendők).
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Tantárgy: Korcsolya
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 5-8.
1-4. óra
Guggolás
A stabilitást készíti elő ez a gyakorlat és szép lassan megkezdődik a csúszás előkészítése is, amíg a guggolás zajlik.
Roller
C vágások folyamatosan
A rollerezés továbbfejlesztésére irányuló feladat, ami szintén gyors irányváltoztatásokra ad lehetőséget. A combra is nyugodtan lehet támaszkodni, de a hajtó, toló láb,
soha nem hagyja el a jeget, csak pici c vágásokkal külső- és belső élen vándorol a sarokkal történő hajtás során. Mindkét lábbal egyformán végre kell tudni hajtani, csak
utána lehet továbblépni erről a feladatról.
Bója fölött áthaladás
Az áthaladás megfelelő időközönként ismétlődik, ezért van egy lendületszerzés, majd azt követi a terpeszben történő átcsúszás, aminél már a páros lábon történő 48
csúszás is elkezdődik valamint a halacska nevezetű gyakorlat is előkészítésre kerül. Fontos, hogy törekedni kell már most arra, hogy a lábfej elől ütődjön össze, mert így
már a hóeke fék alapmozdulata is rögzülni kezd.
5-8. óra
Halacska
Ez a gyakorlat eléggé komplexnek minősül, amely során a sarokkal történő hajtás készítjük elő. De megtörténik a külső és belső él használat is a penge teljes hosszának
igénybevételével együtt. A térdek folyamatosan, nyúlnak, hajlanak, ami által már a tolóerő növekedése is megvalósul és közben még mindig c vágások vannak, de már
nagyobb ívben, amivel az íves korcsolyázás előkészítései is elkezdődnek.
Sarkon történő korcsolyázás
Nagy terpeszben indulnak a tanulók, egyenes vonalon, egymás után, és a belső élek sarokrészével, folyamatos térdnyújtások és hajlítások mellett hajtják magukat. A lábak,
soha nem emelkedhetnek el a jégtől, azaz a lépő fázis nem része a feladatnak, csak a csúszás és a tolás a lényeges ebben a gyakorlatban.
Futás
A futás, a lépő fázist fogja segíteni és a folyamatosan koordinált mozgásban lesz hasznos, mert helyesen végrehajtva a test oldalra történő akaratlan kiforgását előzi meg.
T siklás
A két láb egy t betűt formáz és a lehető legnagyobb térdhajlítás után, egy hirtelen toló mozdulattal, a toló láb teljes kinyújtásával haladunk tovább, teljesen egyenes
vonalon a penge közepére, mindkét élre helyezve a testsúlyt.
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9-12. óra
Félköríves korcsolyázás
A pici c vágások helyett már félköríveket kérünk. Ez is lehet vonal fölött úgy, hogy vonaltól indul a sarok, majd az ív következik és vonalnál ér vissza a penge eleje, úgy,
hogy nem érhet a vonalhoz. Itt az egész pengét használjuk, de lendületet a sarokkal veszünk. Elsőként mindig a belső élen történő haladással kezdjük, majd utána a külső
élen. Fontos a megfelelő láblendítés ezeknél a feladatoknál, amivel tartható a sebesség.
Csúszások
Egy nagy lendületszerzés követően, adott ponttól kell tovább csúszni pl. golyóba (összegörnyedve), ahol a sebességre is törekedhetünk. A csúszások történhetnek páros
és fél lábon is.
Hosszú siklás/ macijárás
Folyamatos váltott lábbal történő t indulás utáni siklás a cél, egy kihelyezett tárgy felett. A kar lehet összekulcsolva a hát mögött, hogy a fékezést csak a láb végezze és a
törzs ne tudjon beleavatkozni ebbe.
Mérlegek
Egy szintén adott távolság között végrehajtandó feladat, aminek lényege az egyenletes vonalon történő egyensúly megtartása, törzsforgatás és végtag kilengés nélkül.
Óriáslépés
A gyakorlat nagyon pontos odafigyelést igényel, mert csak a penge elülső hegyén lépkedés a cél és a haladás így valósul meg. Ilyenkor többnyire a külső-, és belső élét is
használja a tanuló.
Törpejárás a penge elején
Az óriáslépést követően kell összezsugorodni, az egyensúly megtartása mellett, majd fel-, le - mozgatva a törzset. Nagy összpontosítást igénylő feladat, ami magas
terheléssel jár együtt, ezért a combizmokat jól mozgassuk át előtte és lehetőleg már a fő rész elején vegyük elő ezt a feladatot.
Sarkon járás
13-16. óra
Keresztlépéssel történő korcsolyázás
A keresztlépéses gyakorlatokhoz már tejes mértékben uralni kell az előre,- hátra és felfelé, - lefelé történő testtömeg kilengéseket és azok megfordítását, összehangolását.
A feladatot már megalapoztuk a korábbi gyakorlatokkal (oldalra futás – keresztlépésekkel), de tovább nehezítjük azzal, hogy a lépés számot kötelezően megadjuk és már
a lefektetett magas bóják között haladunk vagy nagyobb távot próbálunk megtenni így, mindkét irányba.
Koszorú előre
17-20. óra
A hátrafelé korcsolyázás
Bója érintés
El kell kezdeni hátra lökéseket végezni és a kihelyezett bóják megérintése a cél, figyelve arra, hogy ne lépjenek azok széléra, nehogy esés legyen belőle.
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Bot kikerülése szlalomban
A folyamatos váltakozása a karnak a cél, hogy a vállból történő plusz lendületvételre is ráérezzen mindenki.
Hátrafelé –terpeszben történő korcsolyázás
A két láb folyamatosan nyújtást és hajlítást végez, miközben a testsúly folyamatosan a hajlított láb fölé kerül.
Hátrafelé csúszás
Itt már képesek a nyújtott-, hajlított mozgással való terpeszben történő hátrahaladásra a tanulók, amit csak annyival nehezítünk, hogy egy adott ponttól, összezárt bokával,
fél guggolásban, csúszással fejezzük be a gyakorlatot.
Roller hátrafelé, egyenes vonalon
Rövid C vágásos korcsolyázás hátra
Halacska hátrafelé
21-24. óra
Moonwalk
Párhuzamos korcsolyázás hátra
A két láb a megindítás után, szinte teljesen összezárva, síelő mozdulatokat végrehajtva adja a lendületet. A csípő itt nagy mozgástartományban fog jobbra és balra lendülni.
Ívben történő korcsolyázás
Szlalom
Folyamatos keresztlépések hátra
Van egy lendületszerző szakasza ennek a feladatnak, amit folyamatos keresztlépések követnek egyenes vonalon, úgy, hogy mindig a másik láb elé kell lépni külső éllel.
Keresztlépéssel – irányváltoztatással történő korcsolyázás
Keresztlépéses korcsolyázás, melynek alapfeltétele a megfelelő koszorúzással eltöltött (sokszor, monotonnak vélt idő), amivel a gyors irányváltásokat tudjuk elérni
sebesség visszaesés nélkül.
Indulások
T indulás
A két lábat a legnagyobb mértékben behajlítjuk, majd a hátsó láb maximális nyújtásával szerzünk lendületet.
Keresztlépéssel elindulás
Csak az első lépés kereszt, amelyből rögtön egy csípőforgatás következik és utána már egyenes vonalon haladunk tovább, a lehető legnagyobb erővel. Lehet például botok
közti belépéssel és azok távolságának változtatásával, így frekvenciát is növelhetünk.
25-28. óra
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Fékezések
Előre egy lábbal, belső élen
A test tengelyéhez viszonyítva is szét lehet bontani ezeket a fékezéseket. Fékezhetünk a test mögött lévő láb belső élével és a test előtt lévő láb belső élével, de a test
mellett is. A testsúly mindig a támaszlábon lesz, míg a fékező lábat a lehető legkisebb módon terheljük meg.
T vonalas csúszó fék
A hátul lévő korcsolya egész pengéjét a jégre fektetjük és húzzuk magunk után a lábat (ne a korcsolya cipőt).
Hóekefékezés
Az egyik lábat a test elé csúsztatjuk kissé befelé döntve a térdet, a lábfej befelé forgatásával, de itt inkább a penge közepe és sarka fogja a nagyobb munkát végezni.
Fél fékezés
A test 90 fokot fordul ennél a fékezésnél a penge közepén, elején, majd, hírtelen elkezd befelé és kissé előre dőlni. Az egyik láb a levegőben, sarokemelést végez, de
figyeljünk, ne forduljon ki nagymértékben, mert esés a következménye, ha nincs időben megállítva ez a láb. A fékező lábat folyamatosan hajlítva, erősen elkezdjük tolni a
jégbe, majd egy rövid siklási szakasz után megállítjuk a testet. Ennek a szakasznak az útját, folyamatosan csökkenteni kell, akár egy lépés utáni vagy teljes sebesség utáni
azonnali megállás lesz a cél.
Előre páros lábon
Ez a csoport nagyon összetett, mert a két láb, külső és belső élei és a penge három fő része sok lehetőséget ad, ezért lehet a fékezés nyitott és zárt tartásban, lehet külsőkülső, belső- belső és váltott módon is.
Hátra páros lábon
A legalapvetőbb fékezési forma hátramenet során. Hóekefékezést kell csinálni a sarok lenyomásával, amiben a két lábfej ki van fordítva.
29-32. óra
Társas gyakorlatok előre-, hátra
Társ tolása
Itt már jobban oda kell figyelni a kommunikációra és próbáljunk társítani is. A társ tolása, egy egyszerű „bevásárlókocsis” kifejezéssel már egyből humort, lazaságot visz
a feladatban és általában mindig tudják, mekkora sebességgel kell tolni, hogy kell kanyarodni
Társ húzása
A lényeg szinte ugyanaz, mint az előbb, de itt lehet lányoknál „hintónak”, fiúknál „kamionnak” nevezni, ami megint egy pozitív kapcsolatot teremt. Itt is be kell állítani a
megfelelő testhelyzetet és ezt megkövetelni a feladat végzése során.
Társ húzása háttal
Itt a hátsó ember menetiránnyal szemben huzatja magát, míg társa elkezdi a hátrafelé korcsolyázás össze fázisát szép lassan megtanulni.
33-36. óra
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Jéghoki alapok
- Gyakorlatok koronggal, ütővel,
- Kapura lövés
- Passzok
- Jéghoki játék 2 csapattal, 1 vagy akár több koronggal
Játékok
A foglalkozásokat célszerű játékkal befejezni, mert akkor ez marad meg leginkább az résztvevők fejében a sok pozitív inger hatására. A kezdőknél a legjobb játék a
„vonatozás” vagy „kígyó”. A játék lényege, hogy az oktató lesz a mozdony vagy a kígyó feje és lassú korcsolyázással (összekapaszkodás nélkül) halad a sor. Ezt fokozatosan
irányváltások is követhetik, de fontos, hogy ne legyen benne hirtelen kanyar.
Szoborjáték
A lényeg, hogy amikor az oktató megfordul, már senki ne legyen mozgásban, azaz állóra fékezzen. Aki még mozog, kiesik.
Búj-búj zöldág
Páros gyakorlat, ahol a cél a két tanuló összekulcsolt keze alatt való átbújás. Ezt mindenki ismeri, aki részt vesz egy oktatáson, mert intézményeikből hozzák magukkal,
mint játék.
1 perc fogó
Itt az oktató jól tudja befolyásolni a játékot és mindenki szerephez tud benne jutni. A lényeg, hogy adott időre, ki tud több embert megfogni. (Reigl, 1997)
Sima fogó
Akit megfognak, az kézfeltétel után fogává válik. Sok szabályt lehet közben kitalálni. (Reigl, 1997)
Halászfogó
Egy adott területnek kell átjutni oda-vissza a csoportnak, és akit megfognak, az beáll fogónak. Az utolsó győz, aki nem kaptak el egyszer sem. (Reigl, 1997)
Páros fogó
Összekapaszkodott párok, megfognak egy embert, majd hárman folytatják és egy újabb megfogásnál, két párossá szakadnak. Az győz, akit nem kapnak el.
Sorversenyek
Az adott tanulási blokk és a korábbi elemek bármelyik feladata alkalmas erre a célra, csak a pontozásra kell figyelnie az oktatónak, de a kísérő személyek ebben segítséget
jelenthetnek.
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Tantárgy: Kosárlabda
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 5-8.
1-6. óra
1:1 elleni játék előkészítése
• rengeteg ügyességi feladat egy, illetve két labdával
• sarkazás, cselezés (hármas fenyegetés)
• megindulás, megállás
• labdavezetés előkészítése
• labdavezetés, irányváltások
• állóhelyből dobás
• lepattanó szedése
• büntetődobás
• fektetett dobás
• tempódobás előkészítése
• horogdobás
7-12. óra
folyamatos 1:1
2:2 elleni játék
13-18. óra
• egykezes és kétkezes átadások (cicajáték!)
• labda nélküli mozgás
• páros lefutás (védő!)
• befutások (hátsó is; 1, illetve 2 védővel)
• folyamatos 2:2
• kommunikáció

19-24. óra
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3 ember kapcsolata
• hármas lefutás
• esetleg hármas nyolcas (előkészítő jelleggel)
• „add és fuss” játék
• emberfölényes helyzetek
25-26. óra
5:5 elleni játék
• tanultak alkalmazása
• egész pályás letámadás
• gyors indítás
• besegítő védekezés
Tantárgy: Lovaglás
Éves óraszám: 36
Évfolyam:5-8.
1-12. óra
Gyakorlat I.
(Kapcsolatkialakítás a lóval, stabil ülés)
Egyensúlyérzék fejlesztése, bizalom, önfegyelem kialakítása, kapcsolat kialakítása az állatvilággal, a lovakkal, felelősségtudat kialakítása, test- és környezettudatos magatartás
kialakítása, testi fejlődés támogatása, mozgástapasztalat és mozgáskészség-készlet fejlesztése. A ló életmódja, sajátosságai.
A ló megközelítése.
A lóra való fel- és leszállás.
Ülés.
Lábtartás.
Járó módok (lépés, ügetés).
Ülésváltás.
Felszerelés.
Segítségek.
Mozgásformák.
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13-32. óra
Gyakorlat II.
(Szabadon lovaglás alapjai, segítségadások)
Testi fejlődés támogatása, helyes testtartás kialakítása, fizikai edzettség fejlesztése, koncentrációs készség növelése, a kondicionális és a koordinációs képességeknek az
életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése. Kívánatos személyiségvonások megerősítése: félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, a természet
szeretete, kitartás, feladatorientáltság, empátia, felelősségtudat, önbizalom és kooperációs képesség, öröm- és élményszerzési lehetőség biztosítása.
Ápolási ismeretek.
Takarmányozási ismeretek.
Helyes szártartás.
Osztályban lovaglás szabályai.
Lovardai alakzatok.
Segítségadások.
33-34. óra
Elmélet I.
(Lovardai rend és alapfogalmak)
Kommunikáció elősegítése és szókincs bővítése, környezettudatos magatartás kialakítása.
A lovardai rend ismerete.
Érzékszervek sajátosságai.
Testtájak.
Küllemi jegyek.
Ló- és lovas felszerelések és részeik.
Lóval kapcsolatos népi játékok, énekek.
35-36.óra
Elmélet II.
(Lóismeret, lóhoz kapcsolódó szakmák, munkafolyamatok)
A gyakorlati tevékenységek elméleti alapjainak megismerése és az összefüggések felismerése.
Alapsegítségek és lovardai alakzatok.
Jegyek és küllemi sajátosságok.
Hagyományos magyar lófajták. Lótartási ismeretek.
Lovas szerszámok ismerete és ápolásának gyakorlata.
Lóhoz kötődő szakmák.
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Tantárgy: Testnevelés
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 5-8.
1-4. óra
Természetes és nem természetes mozgásformák
Rendgyakorlatok – térbeli alakzatok kialakítása
Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és kialakításuk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz felvétele. Nyitódás, zárkózás. Igazodás, takarás.
Testfordulatok. Megindulás, megállás. Fejlődés, szakadozás.
Gimnasztika
Természetes és szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok az ízület– és gerincvédelem szabályainak megfelelően, eszköz nélkül és eszközökkel, egyénileg, párban, valamint
csoportban, játékos feladatokkal és versengésekkel összekötve. Szabadgyakorlati alapformájú 48 ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és szergyakorlatok.
5-12. óra
Sportjátékok
Kosárlabdázás
Labda nélküli technikai gyakorlatok:
Megindulás, megállás. Futás közben iram- és irányváltoztatások. Felugrások egy és páros lábról. Alaphelyzet. Cselezés meginduláskor és futás közben. A védőtől való
elszakadás legegyszerűbb módjai.
Labdás technikai gyakorlatok:
Labdás ügyességi gyakorlatok. Labdavezetések: magas, középmagas, mély labdavezetés helyben és haladással, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok. Hosszú és rövid
indulás. Megállás, sarkazás 1, 2 leütés után, labdavezetésből és önpasszból.
Átadások – átvételek: kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás helyben és mozgás közben pattintva is. Páros lefutás. Kosárra dobások: kosárra dobás helyből egy kézzel.
Fektetett dobás 1, 2 leütésből, labdavezetésből mindkét oldalról. Fektetett dobás labdavezetésből, önpasszból, mindkét oldalról.
Taktikai gyakorlatok: emberfogásos védekezés: taposás alaphelyzetben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a védő helyezkedése.
Röplabdázás
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet. Igazodás a labdához.
Labdás technikai gyakorlatok: alkarérintés (könnyű műanyag labdával, majd röplabdával): egyéni és páros gyakorlatok. Alsó egyenes nyitás: a nyitás gyakorlása egyénileg és
párokban. Kosárérintés: egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés összekapcsolása, kísérletek a folyamatos és váltakozó érintésekre. Felső ütőérintés: egyénileg és
párokban.
Taktikai alapgyakorlatok: nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás – nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásnál.
Kézilabdázás
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Labda nélküli technikai gyakorlatok: alaphelyzet; védekező és támadó lábmunka; megindulás – megállás; ütközések; cselek. Irányváltoztatások; fordulatok labda nélkül. A laza
és a szoros emberfogás technikája.
Labdás technikai gyakorlatok: a labda fogása; guruló labda felvétele állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét kézzel állásban és mozgás közben, önszöktetéssel,
irány-, iramváltással. Egy- és kétkezes átadások helyben és mozgás közben, nehezített feltételek között is (kétkezes felső, mellső, pattintott; egykezes felső átadás helyben –
kilépéssel). Labdaátvétel és - átadások: különböző irányból érkező labda átvétele; átadások mozgás közben különböző irányba és távolságra; különleges labdaátadási formák.
Célba dobási gyakorlatok. Kapura lövések: helyből; kilépéssel; 3 lépés után; felugrásból; különböző lendületszerzés után; passzív, fél aktív és aktív védővel szemben. Bedobás.
Szabaddobás. Büntetődobás. Ütközések. Kapusmunka: alaphelyzet; helyezkedés; védés kézzel, lábbal; kidobás.
Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1 elleni játék. Védekezés 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó helyezkedése. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda nélküli és a
labdát birtokló támadóval szemben. Támadásból védekezésbe való visszarendeződés.
Labdarúgás
Labdás technikai gyakorlatok
Játékos labdás feladatok 234 vagy több játékos együttműködésével, különböző alakzatban, átadások irányának megváltoztatásával. Labdahúzogatás, - görgetés; haladás
közben. Labdavezetések külső és belső csüddel, mindkét lábbal, különböző alakzatban. Dekázás. Rúgás: belső csüddel, teljes csüddel, állított labdával, mozgásból, oldalról és
szemből érkező labdával. Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. Labdalevétel:
talppal, belsővel, combbal. Fejelés: előre, oldalra, érkező labdával. Alapszerelés, megelőző szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cselek. Partdobás.
Taktikai gyakorlatok: párharcok az 1:1 elleni játékban, labdaszerzés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás emberfogásból elfutással és testcsellel. Támadásból védekezésbe
való visszarendeződés. 2:1 elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2 alkalmazása egy és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák a kispályás játékban.
Kapusmunka: alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, lepattintott labdával.
13-18. óra
Atlétikai jellegű feladatok
Futások, rajtok:
Lassú futás tempóváltással. Futóiskolai gyakorlatok. Akadályfutás. (A szabadban természetes akadályok, a teremben tornaszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások
lendületesen, természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok–indulások különböző kiinduló helyzetből.
Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle színtereken. Repülő és fokozó futások 3040 m-en. Vágtafutások 2030 m-n. Tartós futás a táv növelésével és a
távnak megfelelő iram megválasztásával.
Szökdelések, ugrások:
Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, folyamatosan is. Távolugrás guggoló- vagy lépő technikával, 814 lépés nekifutásból az elugrás helyzetét tartva, elugró
sávból.
Dobások:
Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló helyzetből tömött labdával, helyből és 34 lépéses lendületből. Dobások és lökések különböző célba, különböző
labdával. Kislabda hajítás célba és távolba nekifutással.
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19-26. óra
Torna jellegű feladatok
Torna
A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező.
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző szereken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás,
nyújtás. Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe, sorozatban is. Zsugor fejállás. Fejállás, különböző lábtartásokkal. Fejállásból
gurulóátfordulás előre, különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe. Fellendülés kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés kézállásba és gurulóátfordulás.
Spárgakísérletek. Mérlegállás. Hanyattfekvésből emelés hídba. Kézen átfordulás oldalt, mindkét irányba. Összefüggő talajgyakorlat.
Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: változatos feladatok függőszereken függőállásban, függésben, fekvő függésben. Bordásfalon függésben haladás oldalt, felfelé és lefelé.
Függésben húzódzkodások. Kötélmászás, mászó kulcsolással.
Aerobik (lányoknak és fiúknak)
Alapállás
24 ütemű alaplépések (Low–impact):
járás (march), sarokérintés (heel dig), támadólépés (lounges), lábujjérintés (toe touch), kitörés (squat), térdlendítés (knee lift), saroklendítés (leg curl), lép-zár-lépés (steptouch), A-lépés (A step), V-lépés (V step), mambo, csa-csa-csa.
2–4 ütemű alaplépések (Hi-impact):
futás (jog), terpesz-zár (jumping jack), sasszé (chasse).
Zenére történő mozgások aerobik alaplépésekkel:
egyszerű alaplépések magas ismétlésszámmal, karmunkával; alaplépések variálása – kombinálása (haladással, karmunkával); alaplépések összekapcsolása; 4x8 ütemű egyszerű
koreográfia (basic).
27-32. óra
Alternatív környezetben űzhető sportok
Feladatok és játékok havon, hó csata, hóemberépítés szánkózás. A szabadidőben jól űzhető sportágak gyakorlásával a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése.
33-36. óra
Önvédelmi és küzdőfeladatok
Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony, talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra különböző kiinduló helyzetekből (térdelés,
nyújtott ülés, guggolás, hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban, majd oldalazó szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán történő ülésből, társ
által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással.
Tantárgy: Túrázás
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 5-8
1-2. óra
Szabályok, viselkedés a természetben, erdőn, mezőn
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A társasági illemszabályok gyakorlása.
A túratársak irányában tanúsítandó figyelmes, felelősségteljes és segítőkész magatartás gyakorlása szerepjátékokon keresztül, a közeli és tágabb (lakó) környezet (értékeinek)
felfedezése során.
A természetben történő megfelelő viselkedés szabályainak elsajátítása.
Mit jelent „természetbarátnak” lenni?
Természeti veszélyek és megelőzésük, védekezés, akadályok legyőzése. Annak felismerése, hogy a természet csak a felkészületlen „látogatókkal” szemben ellenséges.
Miért óvandó érték természeti környezetünk? Fontos és híres emberek és szervezetek bemutatása, akik sokat tettek a természet megszerettetéséért, védeleméért: pl. Herman
Ottó, Kaán Károly, dr. Pápa Miklós, Fekete István, ill. a Magyar Madártani és Természetvédő Egyesület, a Magyar Természetjáró Szövetség.
A Természetjárók Tízparancsolata – a szabályok értelmezése.
A turizmus zöld arca: az ökoturizmus.
Annak tudatosítása, hogy a túra során fontos, hogy a családot, szülőket tájékoztassuk hollétünkről, hogylétünkről: előzetes megbeszélés és közlés, telefon, SMS, levélírás.
3-4. óra
Tereptan, térképismeret, tájékozódás, turistajelzések
Kiknek, milyen feladatokhoz szükséges a terepismeret, térképismeret, tájékozódó képesség? Példák gyűjtése, pl. katona, turista, vadász, erdész, tűzoltó, pilóta, mitfahrer, sofőr.
A földfelszín (mint terep) jellemzői, a sík-, domb- és hegyvidéki terep sajátosságai. Domborzati idomok.
Az ember alkalmazkodása a különböző tereptípusok által elé állított
Kihívásokhoz. A különböző tereptípusok és azok járhatósága különböző környezeti hatások idején (eső, szél, árvíz, havazás stb.).
A terep domborzati adottságainak hatása az egyes járó módok gyakorlására (láthatóság, tagoltság, fedettség, szeldeltség).
Lakóhelyünk környezete, mint terep.
A terep (és elemei) fogalmi használatának készségszintű begyakorlása.
A térkép, mint a terep leképezése.
Térképfajták, térképtípusok (legalább öt fajta megkülönböztetése): pl. földrajzi, autós-, turista-, város- és tájfutó térkép.
A terepismeret fogalmainak összevetése és megfeleltetése képekkel, terepasztali mintákkal, a valós tereppel.
A domborzatábrázolás eszközei a térképen.
A térképi szintvonalas domborzatábrázolás és a valós terep domborzatának összevetése.
A térkép részei és jelrendszere: térképlap, térképtükör, kivágat, térképkeret, cím, szelvényszám, méretarány, aránymérték, jelmagyarázat, fokhálózat vagy keresőhálózat, észak
jel, áttekintő térkép, kolofon.
Térképjelek: építmények, közlekedés, növényzet és terepfelszín, vízhálózat. A térképi jelkulcs segítségével információk gyűjtése ismert és ismeretlen területet ábrázoló
térképről.
A térképolvasás gyakorlása tanári segítséggel, pl. útvonalkövetés.
Lát rajz készítése adott felszíni/terep (asztali) formáról.
Térképvázlat készítése másolással.
Életkori képességeinek megfelelő bonyolultságú helyszínről térképvázlat készítése.
A túrákat segítő térképtartalmú honlapok keresése, megismerése, használata: pl. google.hu, turautak.hu, geocaching.hu, termeszetbarat.hu.
A tájékozódás jelentősége.
A fővilágtájak kitűzése a természet nyújtotta lehetőségek által.
Mit mutat a fatörzsön a moha, a fák lombozata, a hangyaboly, a kiásott földhányás száradása.
Az északi irány meghatározása legalább három módszerrel: a térkép beforgatásával, a nap helyzete (árnyék) segítségével, mutatós karóra használatával, a sarkcsillag helyzete
alapján stb.
A térkép és a terep összevetése, a beforgatásos tájékozódás alapvető ismerete.
Az iránytű és laptájoló megismerése, használata, funkcióbeli különbségek feltárása, a fő és mellékvilágtájak meghatározására, ill. irányszög meghatározásra.
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Távolságmérés térképen (arányszám és lépték), térképtávolság-számítás, távolság mérése térképen, távolság mérése terepen.
Útvonaltervezés és menetidő-számítás.
Egyszerű és rövid iránymenet gyakorlása (táv és szög), iránylevétel térképről és iránytartás túra során.
Térképvázlat készítése megtett túraútvonalról (itiner: táv és irányszög). A műholdas helymeghatározás és navigáció lehetőségének megismerése.
A GPS mint információhordozó (nevezetességek, alapinformációk, navigáció).
Szabadforrású útvonaltervezők PC-n és telefonon.
Geocaching.
Helyes magatartás eltévedés esetén.
Turistajelek ismerete, a turistajelek és a turistatérkép kapcsolata.
A turistajelek jelrendszere, a jelek jelentéstartalma: jel-jelentés, színkódolás, alá- és fölérendelt (jelzésű) utak.
A jelzések helye a terepen (hol keressük).
A jelzett utak követése térképpel.
A választott túraútvonal berajzolása térképvázlatra.
Csomópontok, útválasztási lehetőségek.
Turistautak nehézségi fokának felmérése (szintvonalak figyelembevételével).
Hazánkon átmenő nemzetközi turistautak jelzései (pl. EVW, EuroVelo, Mária Út).
Egyéb, nem turistautak jelölése, erdészeti jelölések megkülönbözetése, megszüntetett turistautak jelölése.
Elvesztett turistaút – teendők.
Menetidő-számítás, pihenőpontok kijelölése.
Az egyes járó módokhoz kapcsolód jelzésrendszer megismerése, adekvát jelzések kiválasztásának gyakorlása.
A veszélyre figyelmeztető jelzések felismerése, megértése, a helyes reagálás megtanulása.
5. óra
Felkészülés a túrára
A természetjárás, mint szabadidősport sajátosságai. (Önkéntes, célja önmagam [restségének] legyőzése, pozitív összetett hatás…)
A séta, kirándulás, túra, tábor, vándortábor közötti különbségek megismerése.
A túratípusok megismerése: lineáris, kör, csillag, hétvégi, technikai v. munka, szabadság…
Megfelelő túracél kiválasztása a képességek és igények szerint.
Papír és digitális alapú menetrendek (vasúti és busz) használata.
A természet nyújtotta lehetőségek felhasználása komfortérzet fokozására: szélirány, árnyék, pihenőhely kiválasztása, a domborzat „kezelése” stb.
6-36. óra
Túra
Miskolc és környéki túraútvonalak bejárása. Bükk-hegység felfedezése, bebarangolása.

Tantárgy: Úszás
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 5-8.
1-2.óra
Balesetvédelmi oktatás
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- Vízhez szoktatás: víz alatti tartózkodás, merülések, játékok vízben.
- Folyamatos úszás karmunkával meghatározott távolságra. Folyamatos úszás karmunkával meghatározott távolságra
3-4. óra
Mellúszás karmunka és légzés összekapcsolása:
- Karmunka helyben törzsdöntéssel előre – légzéssel.
- Karmunka előrehaladással, légzéssel.
- Karmunka társ segítségével, légzéssel.
5-6. óra
- Siklás közben egy karmunka légzéssel és leállással.
- Siklás közben folyamatos karmunka, minden második ütemre légzéssel.
7-8. óra
- Siklás közben folyamatos karmunka légzéssel, 4-6 m távolságra.
9-10.óra
A mellúszó lábmunka oktatásának menete:
- Csípőig érő vízben állva, bal és jobb lábbal felváltva, függőleges irányban.
- Lábmunka vízfekvés helyzetében – kéztámasz a falon.
- Lábmunka vízfekvés helyzetében – ütemezéssel, majd szabadon.
11-12. óra
- Lábmunka párokban vontatással, megemelt fejjel, tetszés szerinti légzéssel.
- Lábmunka párokban vontatással, fej vízben, minden 2. lábtempó után légzés.
13-14. óra
- Siklás fal felé – 1 lábmunka.
- Siklás faltól – 1 lábmunka.
- Siklás után kettő, majd három lábmunka, köztük rövid kivárás.
15-16. óra
- Siklás után lábmunka, folyamatosan meghatározott távolságra, szemöldök vonaláig emelt arccal.
17-18. óra
- Úszás csak lábbal, deszkával.
- Úszás csak lábbal, deszkával, fej vízben, időnként levegővétel.
19-20. óra
A mellúszás kar és lábmunka egyeztetése
- Siklás után egy karmunka, rövid kivárás, egy lábmunka rövid befejező siklás.
- Mint az előző, két majd három teljes tempó végrehajtása után.
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21-22. óra
- A kar – lábmunka helyes időben történő egyeztetése először egy, majd több tempó leúszása, a tempók között rövid kivárás.
23-24. óra
Folyamatos úszás meghatározott távolságra, arc a szemöldök vonaláig vízben, majd emeltebb fejjel.
25-26. óra
Kar,- lábmunka és légzés egyeztetése:
- Szabályos mellúszástetszés szerinti időben légzéssel, majd minden második ütemre légzéssel.
- Gyorsúszó-lábmunka falnál, majd siklás közben, levegővétel nélkül.
27-28. óra
- Szabályos mellúszás meghatározott távolságra minden ütemre légzéssel.
- Gyorsúszó karmunka, csúsztatással levegővétel nélkül.
29-30. óra
- Szabályos mellúszás, levegővétellel, fokozatosan mélyebb vízben.
- Gyorsúszó - kar - lábtempó gyakoroltatása.
31-32. óra
- Szabályos mellúszás gyakoroltatása, egyre hosszabb távokon, mélyvízben.
- Gyorsúszó - lábmunka - karmunka – összekapcsolása levegővétel nélkül.
33-34. óra
- Mellúszó versenyek.
- Gyorsúszás levegővétellel.
- Vízbeugrások
35-36. óra
Mellúszás, gyorsúszás gyakoroltatása.
- Fejes ugrási kísérletek.
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Magyar nyelv és irodalom 9. osztály 1. gimnázium
Világirodalom – Biblia/Családi életre nevelés
Órakeret/óraszám:14/1

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.
Előzetes tudás:
A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Erkölcsi nevelés.
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

A tanuló megismer/felismer bibliai élethelyzeteket, magatartásformákat, témákat,
motívumokat;

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: a Biblia hatása más művészeti ágakra; különböző korok bibliai
témafeldolgozásai, különféle művészeti ágak példáival
Történelem: Az egyiptomi és az antik római kultúra.

Erkölcsi nevelés, testi és lelki egészségre nevelés

Földrajz: Topológiai tájékozódás, ország ismeret.
Hittan: Bibliafordítás

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Biblia, Ószövetség, Újszövetség
zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével.

Magyar nyelv és irodalom 9. osztály 2. gimnázium
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Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:14/3

Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, elégia, epigramma, himnusz, óda), időmértékes verselés. Műfordítás.
Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és történet.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra

nevelési

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség
építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok befogadása, értelmezése. Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik-görög és a mai
kultúra nagy hagyományaival, kódjaival.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok.
Homérosz: Iliász és /vagy Odüsszeia (részletek).
A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok.
Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatása, továbbélése többféle
értelmezésben az európai és a magyar irodalomban, képzőművészetben, filmen.
A tanuló felismer és azonosít alapvető emberi magatartásformákat mitológiai
történetekben és eposzokban.

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: az antik-görög művészet néhány alkotása; illusztrációk és irodalmi művek
párhuzamai, későbbi korok témafeldolgozásai.
Földrajz: topológiai tájékozódás.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az antik világ nagy szónokai, történetírói.
Matematika; fizika: tudománytörténet; az antik világ tudományosságának öröksége.

Erkölcsi nevelés
Testi és lelki egészségre nevelés
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, kaland, utazás, mint cselekményszervező elv; dal, elégia,
epigramma, himnusz, időmértékes verselés, versláb, hexameter, disztichon, szapphói strófa, fabula, archetípus, toposz, poétika.
Be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével.
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Magyar nyelv és irodalom 9. osztály 3. gimnázium
Színház- és drámatörténet – az angol reneszánsz színház a 16–17. században

Órakeret/óraszám: 14/3

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása.
A drámai műnem.

Előzetes tudás:

A műismereti tájékozottság. Színházlátogatás, illetve színházi előadás élményének megbeszélése.
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló
részt vesz egy jelenet kidolgozásában és előadásában;
felismeri a dráma másik létformáját (aktuális színházi előadások, rendezői
értelmezések hatásával); értékeli az újrafordítások, filmes feldolgozások
szerepét;
lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást (vagy felvételét);

Dráma és tánc: színháztörténet, színházművészet, színpadi hatás.
Vizuális kultúra, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret: illusztrációk, zenei és filmes
feldolgozások Shakespeare-művekből.

Tanulás tanítása. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.

Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját véleményével.
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Magyar nyelv és irodalom 9. osztály 4. gimnázium
Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem/Hazafias nevelés, nemzeti öntudat
kialakítása
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:14/4

Barokk, eposz, eposzi kellékek
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morálisgondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához való
kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása.
Az olvasott művek befogadásának, megértésének támogatása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (vagy részletek); a barokk eposz (szerkezet;
koncepció; embereszmény /a főhős, mint Krisztus katonája; értékrend).
Tisztában van az eposzi kellékek hagyományozódásával, az antik és barokk eposzok
különbségével (koncepció, szerkezet, értékrend, embereszmény);
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

Vizuális kultúra; ének-zene: a barokk formajegyei más művészeti ágakban.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Földrajz: a témakörhöz, az alkotókhoz kapcsolódó topológia.
Hittan: Pázmány Péter (egy értekező prózai részlet)

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, körmondat.
Be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével.
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Magyar nyelv és irodalom 9. osztály 5. gimnázium
Szövegértés, szövegalkotás/ Szövegértés; esztétikai, művészeti kifejezőképesség
Órakeret/óraszám:14/3
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Olvasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus
adathordozókon. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtési technikák.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakítása. A tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói
érzékenységének, fogalomértésének és fogalomhasználatának bővítése, fejlesztése.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények:
A szövegelemzés módszereinek gazdagítása
irodalomtörténeti ismeretek bevonásával.

szövegtani,

Kapcsolódási pontok:
retorikai

és

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő olvasási stratégia és
szöveg-feldolgozási mód megválasztásával.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: különböző típusú források feldolgozása;
esszéírás.
Valamennyi tantárgy: vázlatírás, jegyzetelés.

A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák
megismerése, adekvát alkalmazásuk.
Tanulás tanítása.

Esszé, értekezés, tanulmány.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos
véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. Képes önálló szövegalkotásra, magyarázat, prezentáció, egyszerűbb értekezés
(kisértekezés) készítésére.

622

Magyar nyelv és irodalom 10. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 14/4

A magyar romantika néhány alkotásának ismerete; népdalismeret
Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt (ált. isk.; memoriter is); Vörösmarty Mihály: Szózat (memoriter is).

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály /Nemzeti
öntudat hazafias nevelés

nevelési

A nemzeti romantika sorskérdéseinek elemzése. Az alkotók műveiben megjelenített egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és
értékelése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
Kölcsey- és Vörösmarty-művek befogadásának, értelmezésének elősegítése, jelentőségük megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő,
a képzettársítási képesség fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Magyar irodalmi élet a 19. század első felében; orgánumok, folyóiratok, alkotói
csoportok. A reformkori nemzeti romantika.
A népiesség programjai.
Ismerje fel a reformkor nemzeti romantika-népiesség fogalmak tartalmát, szerepét
és jelentőségét;
Legyen, tisztában van Kölcsey és Vörösmarty életművének jellegével, az alkotók
helyével, szerepével a magyar irodalom történetében;
Romantikus világlátás, tematika és képalkotás lírában és drámában

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a reformkori művelődés és társadalmi élet.
Vizuális kultúra; ének-zene: a magyar romantika más művészeti ágakban; népdalok.
Földrajz: az alkotókhoz kapcsolódó topológia.

Felelősség vállalás másokért, önkéntesség. Állampolgárságra, demokráciára nevelés.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia,
romantikus irónia, drámai költemény.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat,
magatartásformákat.
Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját véleményével.
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Magyar nyelv és irodalom 10. osztály 2. gimnázium
Színház- és drámatörténet; Városunk színháza /Önismeret és társas kultúra fejlesztése
Órakeret/óraszám: 14/3
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Klasszicizmus és romantika. Az angol színház
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A „nemzeti dráma” mint közös ismeret.
Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

A tanuló
ismeri a magyar színház, kiemelten városunk színházának történetét, sajátosságát
(az állandó magyar színház hiányát, törekvéseket a létrehozására);
képes elemezni nemzeti tragédiánk sajátosságait.

Kapcsolódási pontok:
Dráma és tánc: színháztörténet, színházművészet
Ének-zene: opera feldolgozás.

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Katona József: Bánk bán – sok szempontú műelemzés, műértelmezés.
Érvelő képesség: álláspontok megismerése, össze vétel fejlesztése.
Vándorszínház, állandó színház
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Tájékozott az olvasott, feldolgozott drámai alkotásokban. Ismeri városunk színházának történetét.
Tud érvelni, az álláspontját megismertetni, másokéval összevetni, értékelni.
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Magyar nyelv és irodalom 10. osztály 3. gimnázium
Életmű – Petőfi Sándor/Nemzeti öntudat kialakítása
Órakeret/óraszám: 14/4
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, életkép, episztola, felező tizenkettes versforma. Ismeretek Petőfi
életútjáról, műveiről.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Petőfi jellemző témáinak, műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak megkülönböztetése, jellemző hangnemeinek befogadása.
A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Petőfi műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Petőfi Sándor életműve.
Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartás) és jellemző alkotások.
A népi szemléletmód hatása; romantika és népiesség.
Verses epika: Az apostol;

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Földrajz: Petőfi életútjának topológiája.
Vizuális kultúra; ének-zene: a romantika művészete, Petőfi művek feldolgozásai

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, látomásköltészet, ars poetica, váteszköltő
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével.
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Magyar nyelv és irodalom 10. osztály 4. gimnázium
A szöveg/Szövegértés, szövegfeldolgozás és - elemzés
Órakeret/óraszám: 14/3
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák alkalmazása különféle megjelenésű
és típusú szövegeken. Elbeszélő, magyarázó, dokumentum típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak gyakorlása.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint.
A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és stratégiák.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a forrásszövegek típusai.

Hatékony önálló tanulás. Pályaorientáció.

Idegen nyelvek: az idegen nyelvi szövegek kultúrafüggő felépítése.
Biológia-egészségtan; Fizika; Kémia; Földrajz: a természettudományos ismeretterjesztő, illetve
szakszövegek témahálózata, szókincse, felépítése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Szöveg, szövegösszefüggés, kulcsszó, cím. Szövegműfaj.
Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel.
Képes szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli
műfajokban.
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Magyar nyelv és irodalom 11. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység nevelési fejlesztési céljai:

Életmű-Arany János
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

Órakeret/óraszám:
14/2

A feladatvállaló szemlélet példájának megismerése. A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdéseinek végiggondolása.
Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, ballada, ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák,
felező tizenkettes versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel.
Arany: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör (memoriterek is).
Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések és válaszok megismerése és értékelése révén az egyéni és
közösségi felelősségérzet növelése.
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; korszakjellemző beszédmódok néhány jellegzetes alkotásának összevetése, az
életmű főbb alkotói korszakainak, Arany költői szerepének, költészete jellegének megismertetése. Műelemzés, értelmezés:
Arany jellemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány verses epikai alkotása. Felkészítés lírai és
epikai alkotások önálló értelmezésének megfogalmazására, a művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus
befogadására.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Arany János életműve.
A tanuló
Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartások) ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Arany
és jellemző alkotások.
költői szerepét a magyar irodalom történetében;
A romantika utáni költőszerep-lehetőségek és lírai
költészetének jellegét;
tendenciák.
tisztában van a 19. sz. második fele magyar
irodalmának sajátosságaival, Petőfi és a népies
Jellemző lírai tematika (pl. ars poeticák), hangnemek,
stílustendencia továbbhatásával;
műfajok (pl. elégiko-óda, elégia) és szerkesztésmód, műelemzések során megismeri Arany jellemző lírai
verstípusok (pl. idő- és értékszembesítés,
témáit,
műfajait,
poétikai
megoldásait,
létösszegzés) a nagykőrösi és a kései költészetben
versformáit és néhány verses epikai alkotását;
(Letészem a lantot, Epilogus és legalább még két- megismeri a lírikus és epikus költőszerep
három lírai alkotás).
szembeállítását, változó megítélését;
képes lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének
A ballada műfaji sajátosságai; tematikus és
megfogalmazására; a Toldi és a Toldi estéje
szerkesztésmódbeli
különbségek
a
két
néhány szempontú összevetésére;
balladakorszak alkotásaiban (A walesi bárdok és még műismereti minimuma: A walesi bárdok, Rege a
legalább 1–2 ballada).
csodaszarvasról, Toldi, Családi kör (memoriterek
A Toldi estéje elemző bemutatása.
is), további egy-két ballada; Toldi estéje;

Kapcsolódási pontok:

Informatika: könyvtári és internetes tájékozódás.
Etika: bűn, bűnhődés, testvérféltékenység.
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Letészem a lantot, Epilogus és még két-három
lírai alkotás (memoriterek is);
képessé válik Arany életművének bemutatására
(legalább 5-6 lírai alkotás, 2-3 ballada és a Toldi
és a Toldi estéje alapján); a műveiről szóló
vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus
befogadására; egy-egy szóbeli témakörben
kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek
tolmácsolására.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végén:

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyosa és időmértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok
(idő- és értékszembesítés, létösszegzés).
Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok,
utalások, nem irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli
és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat,
megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket,
álláspontokat, motivációkat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző
beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert jelenségek értelmezésére,
következtetések megfogalmazására.
Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós
eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal
összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.
Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő
vélemények megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő
alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 11. osztály 2. gimnázium
Magyar irodalom a 19. század második felében
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás
Arany János életműve. Madách: Az ember tragédiája.
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis) regénye (pl. Szent Péter esernyője); Gárdonyi Géza művei.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
14/2

nevelési

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés).
Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő művekben.
Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések felvetését is jelentheti.
A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: sajátosságok, néhány jellemző tendencia.
Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés
megfigyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló
tisztában van a 19. sz. második fele magyar irodalmának sajátosságaival, ismeri a
korszak néhány jellemző tendenciáját (Petőfi és a népiesség továbbhatásával);
megismeri a Petőfi és Ady közti, Arannyal részben párhuzamos líra helyzetét; Vajda
és az Ady fellépése előtti költők (pl. Reviczky, Komjáthy) szerepét;
a századvég novellisztikájának néhány darabját értelmezve fejleszti novellaelemzési
készségét;
ismeri Mikszáth helyét a magyar regényirodalom történetében, alkotásmódjának
jellemzőit; képes egy regényének sok szempontú megközelítésére, saját
álláspont kifejtésére és adott szempontú, önálló novellaértelmezésre;
lehetőséget kap beszámoló / könyvajánló készítésére egyéni olvasmányélménye
alapján;
műismereti minimuma: Vajda János egy műve; Mikszáth egy regénye (házi
olvasmány) és két novellája;
alkalmassá válik a művek értelmezéseinek kritikus befogadására; egy szóbeli
érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban megjelölt feladat
kifejtésére.
Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Etika: Mikszáth műveiben felvetett erkölcsi kérdések megvitatása, pl. a kapcsolatok világa,
törvény és lelkiismeret.
Filozófia: a létre vonatkozó kérdések, etika, erkölcsfilozófia.
Földrajz: a földrajzi tér regionális szerveződése, a Mikszáth-regény/ek topológiája.
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A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására.
Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.
Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények
megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 11. osztály 3. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
14/1

A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég magyar irodalma.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

nevelési

Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű törekvések együttese.
Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák
(Freud, Bergson) néhány jellemzőjének azonosítása. Értse egy folyóirat felépítését, tudjon benne tájékozódni.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló
felismeri a Nyugat jelentőségét a magyar kultúrtörténetben; alkalmazza a
nemzedék-korszakolást későbbi tanulmányai során;
tudja a korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák (Freud,
Bergson) néhány jellemzőjét;

Vizuális kultúra; ének-zene: impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió más művészeti
ágakban.
Informatika: dokumentumtípusok, hivatkozás.
Filozófia: életfilozófiák, időproblémák.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió.
Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására.
Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére,
megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 11. osztály 4. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Életmű – Ady Endre
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

Órakeret/óraszám:
14/2

A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn
nevelési

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző
köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésével is.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló
ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Ady helyét, költői szerepét a magyar
irodalom történetében; költészetének jellegét;
tisztában van a 20. eleji magyar irodalom sajátosságaival és a megújítás szándékával;
műelemzések során megismeri Ady jellemző köteteit, szerkesztési módszereit, lírai
témáit, poétikai megoldásait;
képes önálló versértelmezések megfogalmazására;

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: társadalmi modernizáció, városiasodás, a
modern újságírás.
Vizuális kultúra: Ady-illusztrációk, korabeli dokumentumok.
Földrajz: Ady-emlékhelyek topológiája.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére. Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával
történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert
jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására. Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző
műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban. Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az
olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. Képes az irodalmi
művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére,
újrafogalmazására. Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő
alkotóiról. Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait. Képes a feldolgozott epikai,
lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 11. osztály 5. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Portré – Móricz Zsigmond
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

Órakeret/óraszám:
14/2

Realista és naturalista epika, Móricz legalább egy műve, pl. Hét krajcár vagy Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska
nevelési

Annak felismerése, hogy a különböző élethelyzetek, emberi kapcsolatok ábrázolása mögött a nemzet sorsáért való aggódás húzódik. A paraszti
létforma morális kérdései. Móricz helyének, alkotásmódja jellemzőinek megismertetése, alkotások több szempontú megközelítése; felkészítés
önálló novellaelemzések megfogalmazására, megvitatására.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Mozgóképkultúra és médiaismeret: Móricz-művek filmes, televíziós adaptációi (pl. Pillangó, Égi
A tanuló
madár, Rokonok, Barbárok, Árvácska).
ismeri Móricz helyét a magyar epika történetében (Nyugat; népi írók mozgalma,
Kelet Népe); alkotásmódjának jellemzőit;
képes néhány alkotásának sok szempontú megközelítésére, saját álláspont
kifejtésére és adott szempontú, önálló műértelmezésre (novellaelemzések
megfogalmazására);
lehetőséget kap beszámoló / könyvajánló készítésére egyéni olvasmányélménye
alapján;
műismereti minimuma: Móricz egy regénye (házi olvasmány) és két novellája;
alkalmassá válik a művek értelmezéseinek kritikus befogadására; egy szóbeli
érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban megjelölt feladat
kifejtésére.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma.
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Magyar nyelv és irodalom 11. osztály 6. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
14/2

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia; esetleg: Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

nevelési

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember önértelmezésében.

A szereplőkkel, szituációkkal való azonosulás és mérlegelő kétség fejlesztése.
Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye a korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló tájékozódás,
műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló
kijelöli Karinthy és Krúdy helyét a korszakban (újságírás; Nyugat, illetve csoporthoz
nem tartozás); ismeri alkotás- és látásmódjuk jellemzőit;
képes néhány alkotás értelmezésére, műelemzések kritikus befogadására, saját
álláspont kifejtésére és adott szempontú, önálló műmegközelítésre (pl.
novellaelemzések megfogalmazására);
képessé válik összehasonlító elemzésekre (párnovellák, pl. A jó tanuló felel / A rossz
tanuló felel; ellentétesek, pl. Magyar dolgozat / Röhög az egész osztály); mű és
paródiája összevetésére); novellaciklus és film összehasonlító elemzésére;
műismeret: Karinthy (választható valamely műve); Krúdy egy novellája.

Mozgóképkultúra és médiaismeret: Huszárik Zoltán Szindbádja.
Karinthy műveinek filmes adaptációi, műveinek előadó-művészeti példái.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: urbanizáció, városi élet Budapesten.

Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására.
Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.
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Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények
megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 11. osztály 7. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
14/3

Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Kommunikáció
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

nevelési

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő nyelvi és nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által megkívánt
formák megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, megfelelő kezelése.
A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány taktika elsajátítása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Mozgóképkultúra és médiaismeret: reklám, meggyőzés, manipuláció.

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és
magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzetben is.
Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása.
A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, valamint az
internetes felületeken előforduló manipulációs szándékok, hibás következtetések
felismerése.
A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési szándékának
felismerése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Vizuális kultúra: képi közlés.
Dráma és tánc: szituációk, dialógusok értelmezése.

Kommunikáció, kommunikációs zavar.
Szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja a megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a művelt
köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és értelmezni az attól eltérő
nyelvváltozatokat. Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok,
utalások, nem irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli
műfajokban. Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal
összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására,
követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 12. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

Életmű – Babits Mihály
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

Órakeret/óraszám:
13/2

A Nyugat, mint folyóirat és mozgalom.

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és prófétai küldetés értelmezési lehetőségei. A vívódó, az örök értékeket védő,
a magyarság sorsát egyetemes horizontba helyező művek megismerése. Babits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének
megismertetése, műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai megoldások feltárása. A jelentéstulajdonítás során
kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival, kódjaival. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség
fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tanuló
Vizuális kultúra: Babits- portrék.
ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Babits helyét, szerepét a magyar irodalom
és a Nyugat történetében; írásművészetének jellegét;
Informatika: adattárak és internetes közlés, (pl. a Nyugat).
tisztában van a Nyugat első nemzedéke tevékenységével, jelentőségével;
műelemzések során megismeri Babits jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait és
Etika; filozófia: filozófiai, etikai irányzatok és hatásuk.
a Jónás könyvét;
képes Babits-művek önálló értelmezésének megfogalmazására;
műismereti minimuma: Esti kérdés, Ősz és tavasz között és még egy-két műve
(memoriter is) és a Jónás könyve;
képessé válik a Babits-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább négy lírai
alkotás); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus
befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére,
memoriterek tolmácsolására.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Tudja
alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Fel tudja
ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére. Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával
történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert
jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására. Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző
műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére,
megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, újrafogalmazására. Képes tudásanyagának többféle szempontot követő
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megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról. Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti
korszakok és stílusirányzatok sajátosságait. Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű
ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 12. osztály 2. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
13/2

József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama (alsó tagozat, memoriter is); művek az 5–8. évfolyamról (memoriter is).

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Életmű – József Attila
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

nevelési

Szerepköltészet és költői szerepek. Az esztétika hatása az önismeretre, a személyiség harmóniájának útjai. Igény és képesség az ízlés önálló
fejlesztésére. Egyén és közösség viszonyrendszerének ellentmondásossága. Annak felismerése, hogy a társadalmi-szociális elkötelezettség és
az egyénre vonatkozó lételemzés egyszerre van jelen az életműben. Az életmű főbb alkotói korszakainak többféle megközelítésmódot
alkalmazó megismertetése. József Attila helye, szerepe a magyar irodalom történetében; írásművészetének jellege. A komplex képek elemzése
révén (is) a kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, poétikai megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések
megfogalmazására, vélemények, interpretációk befogadására.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló
Informatika: könyvtári és internetes tájékozódás József Attila dokumentumokról.
ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; József Attila helyét, szerepét a magyar
irodalom történetében; írásművészetének jellegét;
Ének-zene: megzenésített költemények.
műelemzések során megismeri József Attila jellemző lírai témáit, poétikai
megoldásait;
Etika; filozófia: korabeli irányzatok és hatásuk; filozófiai kérdésfelvetés
képes önálló versértelmezések megfogalmazására;
műismereti minimuma: 5-6 mű (8. évfolyamig, memoriterekkel); valamint Külvárosi
éj; Óda; Tudod, hogy nincs bocsánat és még 4-5 műve (memoriter is);
képessé válik az életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 12 lírai alkotás
alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus
befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére,
memoriterek tolmácsolására.
Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, önmegszólítás.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
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A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására.
Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.
Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények
megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 12. osztály 3. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Portré – Radnóti Miklós
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

Órakeret/óraszám:
12/2

Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is).

Előzetes tudás:

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési
A költői és prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. világháború alatt. Azonosulás azzal a magatartással, amely különbséget tesz a
hazához, közösséghez való tartozás és az adott, emberellenes politika között.
A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása. Versszervező elvek felismerése és értelmezése.
Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több szempontú megközelítése. Az esztétikai érzék, a formaérzék fejlesztése

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló
tisztában van Radnóti életművének jellegével; a költő helyével, szerepével a magyar
irodalom történetében; Vergilius rá tett hatásával;
felismeri jellemző műfajait, versformáit;
műismereti minimuma: Nem tudhatom, Hetedik ecloga és még két műve;
Radnóti kapcsán alkalmassá válik legalább 4 alkotásának és a műveiről szóló
véleményeknek, elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör
kifejtésére; memoriterek tolmácsolására

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: munkaszolgálat, munkatábor.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Földrajz: emlékhelyek, Radnóti életének, sorsának topológiája.

Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica.

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
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Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására.
Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.
Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények
megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 12. osztály 4. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Portrék, látásmódok a 20. század magyar
irodalmából (választható szerzők, művek)
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)

Órakeret/óraszám:
14/4

A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, látásmódok).
nevelési

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére
és a kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar irodalom sokféleségének, határokon átnyúló egységének megbecsülése.

Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, csoportok, szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak
kulturális, irodalmi törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfajú epikai, lírai művek, továbbá esszék elemzése, értelmezése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tanuló
tisztában van a választott 20. századi szerzők életművének jellegével; az alkotók
helyével, szerepével a magyar irodalom történetében;
megismeri a század irodalmának néhány törekvését, sajátosságát (nemzeti
konzervatív irodalom, népi írók mozgalma, határon túli magyar és emigráns
irodalom);
választhat műelemzést / műajánlást egyéni olvasmányélményei alapján;
a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek,
elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére,
memoriterek tolmácsolására.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Informatika: internetes közlés, irodalmi adattárak és honlapok.

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd,
költői szerep; Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú síp”.
Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére. Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával
történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert
jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására.
Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére,
megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, újrafogalmazására. Képes tudásanyagának többféle szempontot követő
megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról. Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti
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korszakok és stílusirányzatok sajátosságait. Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű
ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 12. osztály 5. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Szövegalkotás
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegalkotás.
A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak ismerete.
Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek ismerete.
A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontextusnak megfelelő stíluseszközök alkalmazása.
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő
szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a
tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák valamelyikében (pl. digitális
formában, multimédiás kiegészítésekkel).
Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetőségeinek, a szavak
hangulatának,
stílusértékének,
nyelvrétegbeli
stiláris
különbségének
figyelembevételével.
Az érvelő esszé szerkezete.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Órakeret/óraszám:
14/3

Kapcsolódási pontok:
Informatika: szövegszerkesztési, könyvtárhasználati, információkeresési ismeretek.

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé, elemzés, összehasonlító elemzés
Követelmény a szövegelemzési, szövegértelmezési jártasság a tanult leíró nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek
alkalmazásával és az elemzés kiterjesztése a szépirodalmi szövegek mellett a szakmai-tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális,
informatikai alapú) szövegek feldolgozására, értelmezésére is.
Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére. Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására
írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 9. osztály 1. szakközépiskola
Világirodalom – Biblia/Családi életre nevelés
Órakeret/óraszám:14/1

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.
Előzetes tudás:
A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Erkölcsi nevelés.
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

A tanuló megismer/felismer bibliai élethelyzeteket, magatartásformákat, témákat,
motívumokat;

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: a Biblia hatása más művészeti ágakra; különböző korok bibliai
témafeldolgozásai, különféle művészeti ágak példáival.
Történelem: Az egyiptomi és az antik római kultúra.

Erkölcsi nevelés, testi és lelki egészségre nevelés

Földrajz: Topológiai tájékozódás, ország ismeret.
Hittan: Bibliafordítás

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Biblia, Ószövetség, Újszövetség
zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével.

Magyar nyelv és irodalom 9. osztály 2. szakközépiskola
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Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:14/3

Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, elégia, epigramma, himnusz, óda), időmértékes verselés. Műfordítás.
Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és történet.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra

nevelési

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség
építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok befogadása, értelmezése. Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik-görög és a mai
kultúra nagy hagyományaival, kódjaival.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok.
Homérosz: Iliász és /vagy Odüsszeia (részletek).
A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok.
Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatása, továbbélése többféle
értelmezésben az európai és a magyar irodalomban, képzőművészetben, filmen.
A tanuló felismer és azonosít alapvető emberi magatartásformákat mitológiai
történetekben és eposzokban.

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: az antik-görög művészet néhány alkotása; illusztrációk és irodalmi művek
párhuzamai, későbbi korok témafeldolgozásai.
Földrajz: topológiai tájékozódás.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az antik világ nagy szónokai, történetírói.
Matematika; fizika: tudománytörténet; az antik világ tudományosságának öröksége.

Erkölcsi nevelés
Testi és lelki egészségre nevelés
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, kaland, utazás, mint cselekményszervező elv; dal, elégia,
epigramma, himnusz, időmértékes verselés, versláb, hexameter, disztichon, szapphói strófa, fabula, archetípus, toposz, poétika.
Be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével.
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Magyar nyelv és irodalom 9. osztály 3. szakközépiskola
Színház- és drámatörténet – az angol reneszánsz színház a 16–17. században
Órakeret/óraszám: 14/3
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása.
A drámai műnem.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A műismereti tájékozottság. Színházlátogatás, illetve színházi előadás élményének megbeszélése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló
részt vesz egy jelenet kidolgozásában és előadásában;
felismeri a dráma másik létformáját (aktuális színházi előadások, rendezői
értelmezések hatásával); értékeli az újrafordítások, filmes feldolgozások
szerepét;
lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást (vagy felvételét);

Dráma és tánc: színháztörténet, színházművészet, színpadi hatás.

Tanulás tanítása. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.

Drámai műfajok, drámai szerkezet
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját véleményével.
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Magyar nyelv és irodalom 9. osztály 4. szakközépiskola
Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem/Hazafias nevelés, nemzeti öntudat
kialakítása
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:14/4

Barokk, eposz, eposzi kellékek
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morálisgondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához való
kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása.
Az olvasott művek befogadásának, megértésének támogatása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (vagy részletek); a barokk eposz (szerkezet;
koncepció; embereszmény /a főhős, mint Krisztus katonája; értékrend).
Tisztában van az eposzi kellékek hagyományozódásával, az antik és barokk eposzok
különbségével (koncepció, szerkezet, értékrend, embereszmény);
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

Vizuális kultúra; ének-zene: a barokk formajegyei más művészeti ágakban.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Földrajz: a témakörhöz, az alkotókhoz kapcsolódó topológia.

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, körmondat.
Be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével.
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H Magyar nyelv és irodalom 9. osztály 5. szakközépiskola
Szövegértés, szövegalkotás/ Szövegértés; esztétikai, művészeti kifejezőképesség
Órakeret/óraszám:14/3
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Olvasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus
adathordozókon. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtési technikák.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakítása. A tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói
érzékenységének, fogalomértésének és fogalomhasználatának bővítése, fejlesztése.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények:
A szövegelemzés módszereinek gazdagítása
irodalomtörténeti ismeretek bevonásával.

szövegtani,

Kapcsolódási pontok:
retorikai

és

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő olvasási stratégia és
szöveg-feldolgozási mód megválasztásával.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: különböző típusú források feldolgozása;
esszéírás.
Valamennyi tantárgy: vázlatírás, jegyzetelés.

A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák
megismerése, adekvát alkalmazásuk.
Tanulás tanítása.

Esszé, értekezés, tanulmány.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos
véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. Képes önálló szövegalkotásra, magyarázat, prezentáció, egyszerűbb értekezés
(kisértekezés) készítésére.
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Magyar nyelv és irodalom 10. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 14/4

A magyar romantika néhány alkotásának ismerete; népdalismeret
Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt (ált. isk.; memoriter is); Vörösmarty Mihály: Szózat (memoriter is).

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály /Nemzeti
öntudatra nevelés

nevelési

A nemzeti romantika sorskérdéseinek elemzése. Az alkotók műveiben megjelenített egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és
értékelése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
Kölcsey- és Vörösmarty-művek befogadásának, értelmezésének elősegítése, jelentőségük megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő,
a képzettársítási képesség fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Magyar irodalmi élet a 19. század első felében; orgánumok, folyóiratok, alkotói
csoportok. A reformkori nemzeti romantika.
A népiesség programjai.

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a reformkori művelődés és társadalmi élet.
Vizuális kultúra; ének-zene: a magyar romantika más művészeti ágakban; népdalok.

Ismerje fel a reformkor nemzeti romantika-népiesség fogalmak tartalmát, szerepét
és jelentőségét;
Legyen tisztában van Kölcsey és Vörösmarty életművének jellegével, az alkotók
helyével, szerepével a magyar irodalom történetében;
Romantikus világlátás, tematika és képalkotás lírában és drámában
Felelősség vállalás másokért, önkéntesség. Állampolgárságra, demokráciára nevelés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia,
romantikus irónia, drámai költemény.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat,
magatartásformákat.
Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját véleményével.

Magyar nyelv és irodalom 10. osztály 2. szakközépiskola
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Színház- és drámatörténet; Városunk színháza /Önismeret és társas kultúra fejlesztése
Órakeret/óraszám: 14/3

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Klasszicizmus és romantika. Az angol színház
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A „nemzeti dráma” mint közös ismeret.
Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

A tanuló
ismeri a magyar színház, kiemelten városunk színházának történetét, sajátosságát
(az állandó magyar színház hiányát, törekvéseket a létrehozására);
képes elemezni nemzeti tragédiánk sajátosságait.

Kapcsolódási pontok:
Dráma és tánc: színháztörténet, színházművészet
Ének-zene: opera feldolgozás.

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Katona József: Bánk bán – sok szempontú műelemzés, műértelmezés.
Érvelő képesség: álláspontok megismerése, össze vétel fejlesztése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Vándorszínház, állandó színház
Tájékozott az olvasott, feldolgozott drámai alkotásokban. Ismeri városunk színházának történetét.
Tud érvelni, az álláspontját megismertetni, másokéval összevetni, értékelni.

Magyar nyelv és irodalom 10. osztály 3. szakközépiskola
Életmű – Petőfi Sándor/Nemzeti öntudat kialakítása
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 14/4
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Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, életkép, episztola, felező tizenkettes versforma. Ismeretek Petőfi
életútjáról, műveiről.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Petőfi jellemző témáinak, műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak megkülönböztetése, jellemző hangnemeinek befogadása.
A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Petőfi műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Petőfi Sándor életműve.
Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartás) és jellemző alkotások.
A népi szemléletmód hatása; romantika és népiesség.
Verses epika: Az apostol;

Kapcsolódási pontok:
Földrajz: Petőfi életútjának topológiája.
Vizuális kultúra; ének-zene: a romantika művészete, Petőfi művek feldolgozásai

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, látomásköltészet, ars poetica, váteszköltő
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével.
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Magyar nyelv és irodalom 10. osztály 4. szakközépiskola
A szöveg/Szövegértés, szövegfeldolgozás és - elemzés

Órakeret/óraszám: 14/3

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák alkalmazása különféle megjelenésű
és típusú szövegeken. Elbeszélő, magyarázó, dokumentum típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak gyakorlása.

Követelmények – ismeretek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint.
A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és stratégiák.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a forrásszövegek típusai.

Hatékony önálló tanulás. Pályaorientáció.

Idegen nyelvek: az idegen nyelvi szövegek kultúrafüggő felépítése.
Biológia-egészségtan; Fizika; Kémia; Földrajz: a természettudományos ismeretterjesztő, illetve
szakszövegek témahálózata, szókincse, felépítése.

Szöveg, szövegösszefüggés. Kulcsszó, cím. Szövegműfaj.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel.
Képes szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli
műfajokban.
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Magyar nyelv és irodalom 11. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység nevelési fejlesztési céljai:

Életmű-Arany János
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

Órakeret/óraszám:
14/2

A feladatvállaló szemlélet példájának megismerése. A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdéseinek végiggondolása.
Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, ballada, ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák,
felező tizenkettes versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel.
Arany: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör (memoriterek is).
Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések és válaszok megismerése és értékelése révén az egyéni és
közösségi felelősségérzet növelése.
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; korszakjellemző beszédmódok néhány jellegzetes alkotásának összevetése, az
életmű főbb alkotói korszakainak, Arany költői szerepének, költészete jellegének megismertetése. Műelemzés, értelmezés:
Arany jellemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány verses epikai alkotása. Felkészítés lírai és
epikai alkotások önálló értelmezésének megfogalmazására, a művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus
befogadására.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Arany János életműve.
A tanuló
Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartások) ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Arany
és jellemző alkotások.
költői szerepét a magyar irodalom történetében;
A romantika utáni költőszerep-lehetőségek és lírai
költészetének jellegét;
tendenciák.
tisztában van a 19. sz. második fele magyar
irodalmának sajátosságaival, Petőfi és a népies
Jellemző lírai tematika (pl. ars poeticák), hangnemek,
stílustendencia továbbhatásával;
műfajok (pl. elégiko-óda, elégia) és szerkesztésmód, műelemzések során megismeri Arany jellemző lírai
verstípusok (pl. idő- és értékszembesítés,
témáit,
műfajait,
poétikai
megoldásait,
létösszegzés) a nagykőrösi és a kései költészetben
versformáit és néhány verses epikai alkotását;
(Letészem a lantot, Epilogus és legalább még két- megismeri a lírikus és epikus költőszerep
három lírai alkotás).
szembeállítását, változó megítélését;
képes lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének
A ballada műfaji sajátosságai; tematikus és
megfogalmazására; a Toldi és a Toldi estéje
szerkesztésmódbeli
különbségek
a
két
néhány szempontú összevetésére;
balladakorszak alkotásaiban (A walesi bárdok és még műismereti minimuma: A walesi bárdok, Rege a
legalább 1–2 ballada).
csodaszarvasról, Toldi, Családi kör (memoriterek
A Toldi estéje elemző bemutatása.
is), további egy-két ballada; Toldi estéje;

Kapcsolódási pontok:

Informatika: könyvtári és internetes tájékozódás.
Etika: bűn, bűnhődés, testvérféltékenység.
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Letészem a lantot, Epilogus és még két-három
lírai alkotás (memoriterek is);
képessé válik Arany életművének bemutatására
(legalább 5-6 lírai alkotás, 2-3 ballada és a Toldi
és a Toldi estéje alapján); a műveiről szóló
vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus
befogadására; egy-egy szóbeli témakörben
kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek
tolmácsolására.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végén:

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyosa és időmértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok
(idő- és értékszembesítés, létösszegzés).
Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok,
utalások, nem irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli
és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat,
megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket,
álláspontokat, motivációkat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző
beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert jelenségek értelmezésére,
következtetések megfogalmazására.
Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós
eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal
összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.
Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő
vélemények megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő
alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 11. osztály 2. szakközépiskola
Magyar irodalom a 19. század második felében
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás
Arany János életműve. Madách: Az ember tragédiája.
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis) regénye (pl. Szent Péter esernyője); Gárdonyi Géza művei.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
14/2

nevelési

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés).
Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő művekben.
Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések felvetését is jelentheti.
A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: sajátosságok, néhány jellemző tendencia.
Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés
megfigyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló
tisztában van a 19. sz. második fele magyar irodalmának sajátosságaival, ismeri a
korszak néhány jellemző tendenciáját (Petőfi és a népiesség továbbhatásával);
megismeri a Petőfi és Ady közti, Arannyal részben párhuzamos líra helyzetét; Vajda
és az Ady fellépése előtti költők (pl. Reviczky, Komjáthy) szerepét;
a századvég novellisztikájának néhány darabját értelmezve fejleszti novellaelemzési
készségét;
ismeri Mikszáth helyét a magyar regényirodalom történetében, alkotásmódjának
jellemzőit; képes egy regényének sok szempontú megközelítésére, saját
álláspont kifejtésére és adott szempontú, önálló novellaértelmezésre;
lehetőséget kap beszámoló / könyvajánló készítésére egyéni olvasmányélménye
alapján;
műismereti minimuma: Vajda János egy műve; Mikszáth egy regénye (házi
olvasmány) és két novellája;
alkalmassá válik a művek értelmezéseinek kritikus befogadására; egy szóbeli
érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban megjelölt feladat
kifejtésére.
Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Etika: Mikszáth műveiben felvetett erkölcsi kérdések megvitatása, pl. a kapcsolatok világa,
törvény és lelkiismeret.
Filozófia: a létre vonatkozó kérdések, etika, erkölcsfilozófia.
Földrajz: a földrajzi tér regionális szerveződése, a Mikszáth-regény/ek topológiája. Etika:
Mikszáth műveiben felvetett erkölcsi kérdések megvitatása, pl. a kapcsolatok világa, törvény és
lelkiismeret.
Filozófia: a létre vonatkozó kérdések, etika, erkölcsfilozófia.
Földrajz: a földrajzi tér regionális szerveződése, a Mikszáth-regény/ek topológiája.
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A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására.
Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.
Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények
megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 11. osztály 3. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
14/1

A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég magyar irodalma.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

nevelési

Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű törekvések együttese.
Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák
(Freud, Bergson) néhány jellemzőjének azonosítása. Értse egy folyóirat felépítését, tudjon benne tájékozódni.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló
felismeri a Nyugat jelentőségét a magyar kultúrtörténetben; alkalmazza a
nemzedék-korszakolást későbbi tanulmányai során;
tudja a korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák (Freud,
Bergson) néhány jellemzőjét;

Vizuális kultúra; ének-zene: impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió más művészeti
ágakban.
Informatika: dokumentumtípusok, hivatkozás.
Filozófia: életfilozófiák, időproblémák.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására.
Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére,
megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, újrafogalmazására. Képes tudásanyagának többféle szempontot követő
megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról. Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti
korszakok és stílusirányzatok sajátosságait. Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű
ismertetésére.
Magyar nyelv és irodalom 11. osztály 4. szakközépiskola
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Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
14/2

A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Életmű – Ady Endre
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

nevelési

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző
köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésével is.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló
ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Ady helyét, költői szerepét a magyar
irodalom történetében; költészetének jellegét;
tisztában van a 20. eleji magyar irodalom sajátosságaival és a megújítás szándékával;
műelemzések során megismeri Ady jellemző köteteit, szerkesztési módszereit, lírai
témáit, poétikai megoldásait;
képes önálló versértelmezések megfogalmazására;

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: társadalmi modernizáció, városiasodás, a
modern újságírás.
Vizuális kultúra: Ady-illusztrációk, korabeli dokumentumok.
Földrajz: Ady-emlékhelyek topológiája.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére. Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával
történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert
jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására. Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző
műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban. Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az
olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. Képes az irodalmi
művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére,
újrafogalmazására. Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő
alkotóiról. Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait. Képes a feldolgozott epikai,
lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 11. osztály 5. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
14/2

Realista és naturalista epika, Móricz legalább egy műve, pl. Hét krajcár vagy Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Portré – Móricz Zsigmond
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

nevelési

Annak felismerése, hogy a különböző élethelyzetek, emberi kapcsolatok ábrázolása mögött a nemzet sorsáért való aggódás húzódik. A paraszti
létforma morális kérdései.
Móricz helyének, alkotásmódja jellemzőinek megismertetése, alkotások több szempontú megközelítése; felkészítés önálló novellaelemzések
megfogalmazására, megvitatására.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Mozgóképkultúra és médiaismeret: Móricz-művek filmes, televíziós adaptációi (pl. Pillangó, Égi
A tanuló
madár, Rokonok, Barbárok, Árvácska).
ismeri Móricz helyét a magyar epika történetében (Nyugat; népi írók mozgalma,
Kelet Népe); alkotásmódjának jellemzőit;
képes néhány alkotásának sok szempontú megközelítésére, saját álláspont
kifejtésére és adott szempontú, önálló műértelmezésre (novellaelemzések
megfogalmazására);
lehetőséget kap beszámoló / könyvajánló készítésére egyéni olvasmányélménye
alapján;
műismereti minimuma: Móricz egy regénye (házi olvasmány) és két novellája;
alkalmassá válik a művek értelmezéseinek kritikus befogadására; egy szóbeli
érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban megjelölt feladat
kifejtésére.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére. Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával
történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert
jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására.
Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére,
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megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, újrafogalmazására. Képes tudásanyagának többféle szempontot követő
megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról. Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti
korszakok és stílusirányzatok sajátosságait. Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű
ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 11. osztály 6. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
14/2

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia; esetleg: Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

nevelési

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember önértelmezésében.

A szereplőkkel, szituációkkal való azonosulás és mérlegelő kétség fejlesztése.
Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye a korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló tájékozódás,
műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló
kijelöli Karinthy és Krúdy helyét a korszakban (újságírás; Nyugat, illetve csoporthoz
nem tartozás); ismeri alkotás- és látásmódjuk jellemzőit;
képes néhány alkotás értelmezésére, műelemzések kritikus befogadására, saját
álláspont kifejtésére és adott szempontú, önálló műmegközelítésre (pl.
novellaelemzések megfogalmazására);
képessé válik összehasonlító elemzésekre (párnovellák, pl. A jó tanuló felel / A rossz
tanuló felel; ellentétesek, pl. Magyar dolgozat / Röhög az egész osztály); mű és
paródiája összevetésére); novellaciklus és film összehasonlító elemzésére;
műismeret: Karinthy (választható valamely műve); Krúdy egy novellája.

Mozgóképkultúra és médiaismeret: Huszárik Zoltán Szindbádja.
Karinthy műveinek filmes adaptációi, műveinek előadó-művészeti példái.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: urbanizáció, városi élet Budapesten.

Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására.
Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.
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Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények
megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 11. osztály 7. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
14/3

Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Kommunikáció
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

nevelési

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő nyelvi és nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által megkívánt
formák megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, megfelelő kezelése.
A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány taktika elsajátítása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Mozgóképkultúra és médiaismeret: reklám, meggyőzés, manipuláció.

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és
magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzetben is.
Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása.
A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, valamint az
internetes felületeken előforduló manipulációs szándékok, hibás következtetések
felismerése.
A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési szándékának
felismerése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Vizuális kultúra: képi közlés.
Dráma és tánc: szituációk, dialógusok értelmezése.

Kommunikáció, kommunikációs zavar.
Szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja a megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a művelt
köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és értelmezni az attól eltérő
nyelvváltozatokat. Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok,
utalások, nem irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli
műfajokban. Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal
összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására,
követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, újrafogalmazására. Képes tudásanyagának többféle
szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról. Meggyőzően be tudja mutatni a tanult
irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait. Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi
tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 12. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
13/2

A Nyugat, mint folyóirat és mozgalom.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Életmű – Babits Mihály
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

nevelési

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és prófétai küldetés értelmezési lehetőségei. A vívódó, az örök értékeket védő,
a magyarság sorsát egyetemes horizontba helyező művek megismerése.
Babits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai
megoldások feltárása. A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival, kódjaival. A
kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló
Vizuális kultúra: Babits- portrék.
ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Babits helyét, szerepét a magyar irodalom
és a Nyugat történetében; írásművészetének jellegét;
Informatika: adattárak és internetes közlés, (pl. a Nyugat).
tisztában van a Nyugat első nemzedéke tevékenységével, jelentőségével;
műelemzések során megismeri Babits jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait és
Etika; filozófia: filozófiai, etikai irányzatok és hatásuk.
a Jónás könyvét;
képes Babits-művek önálló értelmezésének megfogalmazására;
műismereti minimuma: Esti kérdés, Ősz és tavasz között és még egy-két műve
(memoriter is) és a Jónás könyve;
képessé válik a Babits-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább négy lírai
alkotás); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus
befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére,
memoriterek tolmácsolására.
Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására.

666

Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.
Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények
megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 12. osztály 2. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
13/2

József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama (alsó tagozat, memoriter is); művek az 5–8. évfolyamról (memoriter is).

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Életmű – József Attila
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

nevelési

Szerepköltészet és költői szerepek. Az esztétika hatása az önismeretre, a személyiség harmóniájának útjai. Igény és képesség az ízlés önálló
fejlesztésére. Egyén és közösség viszonyrendszerének ellentmondásossága. Annak felismerése, hogy a társadalmi-szociális elkötelezettség és
az egyénre vonatkozó lételemzés egyszerre van jelen az életműben. Az életmű főbb alkotói korszakainak többféle megközelítésmódot
alkalmazó megismertetése. József Attila helye, szerepe a magyar irodalom történetében; írásművészetének jellege. A komplex képek elemzése
révén (is) a kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, poétikai megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések
megfogalmazására, vélemények, interpretációk befogadására.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló
Informatika: könyvtári és internetes tájékozódás József Attila dokumentumokról.
ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; József Attila helyét, szerepét a magyar
irodalom történetében; írásművészetének jellegét;
Ének-zene: megzenésített költemények.
műelemzések során megismeri József Attila jellemző lírai témáit, poétikai
megoldásait;
Etika; filozófia: korabeli irányzatok és hatásuk; filozófiai kérdésfelvetés
képes önálló versértelmezések megfogalmazására;
műismereti minimuma: 5-6 mű (8. évfolyamig, memoriterekkel); valamint Külvárosi
éj; Óda; Tudod, hogy nincs bocsánat és még 4-5 műve (memoriter is);
képessé válik az életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 12 lírai alkotás
alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus
befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére,
memoriterek tolmácsolására.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, önmegszólítás.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására.
Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
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Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.
Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények
megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Magyar nyelv és irodalom 12. osztály 3. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Portré – Radnóti Miklós
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

Órakeret/óraszám:
12/2

Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is).

Előzetes tudás:

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési
A költői és prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. világháború alatt. Azonosulás azzal a magatartással, amely különbséget tesz a
hazához, közösséghez való tartozás és az adott, emberellenes politika között.
A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása. Versszervező elvek felismerése és értelmezése.
Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több szempontú megközelítése. Az esztétikai érzék, a formaérzék fejlesztése

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló
tisztában van Radnóti életművének jellegével; a költő helyével, szerepével a magyar
irodalom történetében; Vergilius rá tett hatásával;
felismeri jellemző műfajait, versformáit;
műismereti minimuma: Nem tudhatom, Hetedik ecloga és még két műve;
Radnóti kapcsán alkalmassá válik legalább 4 alkotásának és a műveiről szóló
véleményeknek, elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör
kifejtésére; memoriterek tolmácsolására

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: munkaszolgálat, munkatábor.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Földrajz: emlékhelyek, Radnóti életének, sorsának topológiája.

Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica.

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
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Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására.
Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.
Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények
megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.

671

Magyar nyelv és irodalom 12. osztály 4. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
14/4

A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, látásmódok).

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Portrék, látásmódok a 20. század magyar
irodalmából (választható szerzők, művek)
(Műelemzések készítése-összehasonlítás, elemzés, felelettervek készítése)

nevelési

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló
feldolgozására, értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar irodalom sokféleségének, határokon
átnyúló egységének megbecsülése.

Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, csoportok, szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak
kulturális, irodalmi törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfajú epikai, lírai művek, továbbá esszék elemzése, értelmezése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A tanuló
tisztában van a választott 20. századi szerzők életművének jellegével; az alkotók
helyével, szerepével a magyar irodalom történetében;
megismeri a század irodalmának néhány törekvését, sajátosságát (nemzeti
konzervatív irodalom, népi írók mozgalma, határon túli magyar és emigráns
irodalom);
választhat műelemzést / műajánlást egyéni olvasmányélményei alapján;
a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek,
elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére,
memoriterek tolmácsolására.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Informatika: internetes közlés, irodalmi adattárak és honlapok.

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd,
költői szerep; Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú síp”.
Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.
Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, ennek
tartalmához hozzájárul saját véleményével. Képes a felismert jelenségek értelmezésére, következtetések megfogalmazására.
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Tájékozott az évfolyamon olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.
Képes definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben,
maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.
Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények
megértésére, újrafogalmazására.
Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.

673

Magyar nyelv és irodalom 12. osztály 5. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Szövegalkotás
Anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegalkotás.
A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak ismerete.
Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek ismerete.
A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontextusnak megfelelő stíluseszközök alkalmazása.
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő
szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a
tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák valamelyikében (pl. digitális
formában, multimédiás kiegészítésekkel).
Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetőségeinek, a szavak
hangulatának,
stílusértékének,
nyelvrétegbeli
stiláris
különbségének
figyelembevételével.
Az érvelő esszé szerkezete.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Órakeret/óraszám:
14/3

Kapcsolódási pontok:
Informatika: szövegszerkesztési, könyvtárhasználati, információkeresési ismeretek.

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé, elemzés, összehasonlító elemzés
Követelmény a szövegelemzési, szövegértelmezési jártasság a tanult leíró nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek
alkalmazásával és az elemzés kiterjesztése a szépirodalmi szövegek mellett a szakmai-tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális,
informatikai alapú) szövegek feldolgozására, értelmezésére is.
Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi
és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban.
Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek megfelelő szöveg feldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat,
magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére. Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására
írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.
Meggyőzően be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.
Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.
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Történelem 9. osztály 1. gimnázium
Rendszerező ismétlés
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Az ókor
/ Nemzeti öntudatra nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés/Hatékony, önálló tanulás
A 9. évfolyam történelem, társadalom és állampolgári ismeretek tananyaga

Órakeret/óraszám:
7/4

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tanult témakörök rendszerező ismétlése az érettségi követelményrendszerének megfelelően.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni

Magyar nyelv és irodalom
Művészettörténet
Földrajz
Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos
események, történések különböző szempontú megközelítését jelenti.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai
(Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt.
Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak
főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére.
Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes
összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi események között. Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan
ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni.

Történelem 9. osztály 2. gimnázium
Rendszerező ismétlés
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A kora középkor/ Nemzeti öntudatra nevelés/Hatékony, önálló tanulás, digitális kompetencia
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A 9. évfolyam történelem, társadalom és állampolgári ismeretek tananyaga

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
7/3

nevelési

A tanult témakörök rendszerező ismétlése az érettségi követelményrendszerének megfelelően.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom
Művészettörténet
Földrajz
Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos
események, történések különböző szempontú megközelítését jelenti.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai
(Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt.
Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak
főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére.
Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes
összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi események között. Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan
ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni.
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Történelem 10. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
7/4

A 10. évfolyam történelem, társadalom és állampolgári ismeretek tananyaga.
Kiemelt területe: A középkori magyar történelem

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Rendszerező ismétlés
Nemzeti öntudatra nevelés/digitális kompetencia/Hatékony, önálló tanulás, feladat-feldolgozás

nevelési

A tanult témakörök rendszerező ismétlése az érettségi követelményrendszerének megfelelően.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók.
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni

Magyar nyelv és irodalom
Művészettörténet
Földrajz

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai
(Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt.
Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak
főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére. Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar
történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi
események között. Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán
kérdéseket világosan megfogalmazni. Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és
jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen képes a különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások
(pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a
helyi társadalom fogalmának k szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett.
Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait.
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Történelem 10. osztály 2. gimnázium
Rendszerező ismétlés
Nemzeti öntudatra nevelés/digitális kompetencia/Hatékony, önálló tanulás, feladat-feldolgozás
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A 10. évfolyam történelem, társadalom és állampolgári ismeretek tananyaga.
Kiemelt területe: A középkori egyetemes történelem

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
7/3

nevelési

A tanult témakörök rendszerező ismétlése az érettségi követelményrendszerének megfelelően.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók.
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni

Magyar nyelv és irodalom
Művészettörténet
Földrajz

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai
(Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt.
Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak
főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére. Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar
történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi
események között. Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán
kérdéseket világosan megfogalmazni. Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és
jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen képes a különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások
(pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a
helyi társadalom fogalmának k szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett.
Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait.
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Történelem 11. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Rendszerező ismétlés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés
Digitális kompetencia, Hatékony, önálló tanulás
Kora újkori, újkori magyar történelem tanult témakörei
A 11. évfolyam történelem, társadalom és állampolgári ismeretek tananyaga.

Órakeret/óraszám:
11/6

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés a kis érettségi vizsgára.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók.
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni

Magyar nyelv és irodalom
Művészettörténet
Földrajz

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai
(Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt.
Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak
főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére.
Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes
összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi események között. Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan
ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni.
Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen
képes a különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási
megosztottság stb.) hátterének feltárására. Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának k szakszerű
használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság,
a bankrendszer, a vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait.
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Történelem 11. osztály 2. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Rendszerező ismétlés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés
Digitális kompetencia, Hatékony, önálló tanulás
Kora újkori, újkori egyetemes történelem tanult témakörei
A 11. évfolyam történelem, társadalom és állampolgári ismeretek tananyaga.

Órakeret/óraszám:
11/5

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés a kis érettségi vizsgára.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók.
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni

Magyar nyelv és irodalom
Művészettörténet
Földrajz

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai
(Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt.
Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak
főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére. Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar
történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi
események között. Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán
kérdéseket világosan megfogalmazni. Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és
jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen képes a különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások
(pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a
helyi társadalom fogalmának k szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett.
Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait.
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Történelem 12. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Rendszerező ismétlés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés
Digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

Előzetes tudás:

A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag.
Egyetemes történelem

Órakeret/óraszám:
10/5

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi vizsgára.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók.
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Magyar nyelv és irodalom
Művészettörténet
Földrajz
Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai
(Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt. Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat
meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú
bemutatására, elemzésére. Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi
helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi események között. Legyen képes történelmi-társadalmi
témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni. Legyen képes a
történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen képes a
különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság
stb.) hátterének feltárására. Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának k szakszerű használatára,
tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett.
Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait.
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Történelem 12. osztály 2. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Rendszerező ismétlés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés
Digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás

Előzetes tudás:

A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag.
Magyar történelem

Órakeret/óraszám:
10/5

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi vizsgára.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók.
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Magyar nyelv és irodalom
Művészettörténet
Földrajz
Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai
(Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt. Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat
meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú
bemutatására, elemzésére. Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi
helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi események között. Legyen képes történelmi-társadalmi
témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni. Legyen képes a
történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen képes a
különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság
stb.) hátterének feltárására. Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának a szakszerű használatára,
tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer,
a vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait.
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Történelem 9. osztály 1. szakközépiskola
Rendszerező ismétlés
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Az ókor
/ Nemzeti öntudatra nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés/Hatékony, önálló tanulás
A 9. évfolyam történelem, társadalom és állampolgári ismeretek tananyaga

Órakeret/óraszám:
7/4

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tanult témakörök rendszerező ismétlése az érettségi követelményrendszerének megfelelően.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni
Feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos
események, történések különböző szempontú megközelítését jelenti.

Magyar nyelv és irodalom
Művészettörténet
Földrajz

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai
(Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt.
Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak
főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére.
Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes
összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi események között. Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan
ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni.

Történelem 9. osztály 2. szakközépiskola
Rendszerező ismétlés
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A kora középkor/ Nemzeti öntudatra nevelés/Hatékony, önálló tanulás, digitális kompetencia
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A 9. évfolyam történelem, társadalom és állampolgári ismeretek tananyaga

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
7/3

nevelési

A tanult témakörök rendszerező ismétlése az érettségi követelményrendszerének megfelelően.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom
Művészettörténet
Földrajz
Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos
események, történések különböző szempontú megközelítését jelenti.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai
(Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt.
Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak
főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére.
Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes
összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi események között. Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan
ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni.
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Történelem 10. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Rendszerező ismétlés
Nemzeti öntudatra nevelés/digitális kompetencia/Hatékony, önálló tanulás, feladat-feldolgozás

Órakeret/óraszám:
7/4

A 10. évfolyam történelem, társadalom és állampolgári ismeretek tananyaga.
Kiemelt területe: A középkori magyar történelem

Előzetes tudás:

A tanult témakörök rendszerező ismétlése az érettségi követelményrendszerének megfelelően.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók.
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Magyar nyelv és irodalom
Művészettörténet
Földrajz
Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai
(Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt.
Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak
főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére.
Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes
összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi események között. Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan
ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni.
Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen
képes a különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási
megosztottság stb.) hátterének feltárására.
Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának k szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi
felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett.
Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait.
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Történelem 10. osztály 2. szakközépiskola
Rendszerező ismétlés
Nemzeti öntudatra nevelés/digitális kompetencia/Hatékony, önálló tanulás, feladat-feldolgozás
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:
7/3

A 10. évfolyam történelem, társadalom és állampolgári ismeretek tananyaga.
Kiemelt területe: A középkori egyetemes történelem

Előzetes tudás:

A tanult témakörök rendszerező ismétlése az érettségi követelményrendszerének megfelelően.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók.
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Magyar nyelv és irodalom
Művészettörténet
Földrajz
Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai
(Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt.
Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak
főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére.
Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes
összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi események között. Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan
ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni.
Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen
képes a különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási
megosztottság stb.) hátterének feltárására.
Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának k szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi
felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett.
Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait.
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Történelem 11. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Rendszerező ismétlés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés
Digitális kompetencia, Hatékony, önálló tanulás
Kora újkori, újkori magyar történelem tanult témakörei
A 11. évfolyam történelem, társadalom és állampolgári ismeretek tananyaga.

Órakeret/óraszám:
11/6

Előzetes tudás:
Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés a kis érettségi vizsgára.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók.
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Magyar nyelv és irodalom
Művészettörténet
Földrajz
Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai
(Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt.
Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak
főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére. Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar
történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi
események között. Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán
kérdéseket világosan megfogalmazni. Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és
jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen képes a különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások
(pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a
helyi társadalom fogalmának k szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett.
Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait.
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Történelem 11. osztály 2. szakközépiskola
Rendszerező ismétlés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Digitális kompetencia, Hatékony, önálló tanulás
Kora újkori, újkori egyetemes történelem tanult témakörei
A 11. évfolyam történelem, társadalom és állampolgári ismeretek tananyaga.
Előzetes tudás:

Órakeret/óraszám:
11/5

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés a kis érettségi vizsgára.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók.
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Magyar nyelv és irodalom
Művészettörténet
Földrajz
Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai
(Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt.
Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak
főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére. Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar
történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi
események között. Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán
kérdéseket világosan megfogalmazni. Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és
jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen képes a különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások
(pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a
helyi társadalom fogalmának k szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett.
Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait.
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Történelem 12. osztály 1. szakközépiskola
Rendszerező ismétlés-az érettségi vizsgakövetelményei alapján
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés
Digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás
A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag.
Egyetemes történelem

Órakeret/óraszám:
10/5

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi vizsgára.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók.
Személyek, fogalmak, évszámok preferálása
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az eseményeket alakító tényezők felismerése, ezek alkalmazása feladatokban
Önálló, hatékony feladatmegoldás
A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Magyar nyelv és irodalom kapcsolódó tananyagai
Művészettörténet-kapcsolódó művészettörténeti korszakok, alkotások
Földrajz-topográfia
Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai (Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt. Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat
meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú
bemutatására, elemzésére. Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi
helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi események között. Legyen képes történelmi-társadalmi
témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni. Legyen képes a
történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen képes a
különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság
stb.) hátterének feltárására. Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának k szakszerű használatára,
tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer,
a vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait.
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Történelem 12. osztály 2. szakközépiskola
Rendszerező ismétlés-az érettségi vizsgakövetelményei alapján
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás
Előzetes tudás:

Órakeret/óraszám:
10/5

A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. Magyar történelem

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi vizsgára.
Tesztfeladatok, esszék készítésében önállóan, jól teljesítsenek a tanulók.
Fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben
való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A tanuló képes legyen
rövid és hosszú esszéket készíteni adott források alapján
tesztfeladatok megoldásában kellő rutinnal rendelkezzen
a kapott forrás szöveganyagát értelmezni és elemezni
a különböző forrástípusokat tudja használni
felelettervet összeállítani
adott témáról választékosan, összefüggően beszélni
Az eseményeket alakító tényezők felismerése, ezek alkalmazása feladatokban
Önálló, hatékony feladatmegoldás
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Magyar nyelv és irodalom kapcsolódó tananyagai
Művészettörténet-kapcsolódó művészettörténeti korszakok, alkotások
Földrajz-topográfia
Tantárgyak az adott történelmi korszakhoz kapcsolódó tematikai egységei.

Egy-egy adott történelmi korszak kiemelt évszámai, személyei, fogalmai (Tankönyv és az érettségi vizsga követelményei alapján)
Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. A
tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló
adatgyűjtés mellett a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt. Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat
meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú
bemutatására, elemzésére. Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi
helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi események között. Legyen képes történelmi-társadalmi
témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni. Legyen képes a
történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen képes a
különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság
stb.) hátterének feltárására. Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának k szakszerű használatára,
tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer,
a vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait.
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Etika 11. osztály gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Egyén és közösség
Erkölcsi nevelés, családi életre nevelés/ Digitális kompetencia, szociális és állampolgári
kompetencia

Órakeret/óraszám:
4

Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A haza szolgálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok
kialakulásának sajátosságai Közép-Kelet-Európában. Nemzetiségi konfliktusok, vallásüldözés a magyar történelemben. A cigányság
történetével, helyzetével kapcsolatos alapismeretek. Hátrányos élethelyzetek, a szegénység alapvető társadalmi összetevőinek ismerete.
Filozofiai fogalmak, vallasi es irodalmi szovegek, peldazatok elemzese, ertelmezesuk szoban es írasban.
A kovetkeztetes, erveles, bizonyítas es cafolat szabalyainak alkalmazasa, ettol eltero gondolkodasmodok (sejtes, hit, kepzelet, ketely,
bizalom stb.) jelentosegenek belatasa.
Egyeni velemeny kialakítasa, felulvizsgalata, fejlesztese a mas velemenyekkel valo parbeszedben.
A meltanyos vita szabalyainak es keszsegeinek elsajatítasa. Az elkotelezettseg es az elfogulatlansag igenyenek osszeegyeztetese.
Filozofiai fogalmak, vallasi es irodalmi szovegek, peldazatok elemzese, ertelmezesuk szoban es írasban.
A kovetkeztetes, erveles, bizonyítas es cafolat szabalyainak alkalmazasa, ettol eltero gondolkodasmodok (sejtes, hit, kepzelet, ketely,
bizalom stb.) jelentosegenek belatasa.
Egyeni velemeny kialakítasa, felulvizsgalata, fejlesztese a mas velemenyekkel valo parbeszedben.
A meltanyos vita szabalyainak es keszsegeinek elsajatítasa. Az elkotelezettseg es az elfogulatlansag igenyenek osszeegyeztetese.
A helyes onismeret es az onneveles igenyenek erosítese.
Az elet, illetve az eletformak gazdag valtozatossaganak es valtozekonysaganak tisztelete a termeszetben es a kulturaban.
Az egyuttelesi szabalyok jelentosegenek belatasa.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Társadalmi szolidaritás
Hátrányos élethelyzetek. Társadalmi igazságosság és/vagy kölcsönös segítség.
A betegekkel és szegényekkel való törődés, mint erkölcsi kötelesség.
Törvény és lelkiismeret
A szabadság rendje. Jogok és kötelességek. Erkölcs és politika. A lelkiismeret és
véleménynyilvánítás szabadsága.
Szavak és tettek
Visszaélés a szólásszabadsággal. Uszítás, rágalmazás, az ember lealacsonyítása, az
erőszak népszerűsítése, megtévesztő reklámok. Szavak és tettek: a nyilvános beszéd
a tömegmédiumokban. Médiaetika.
Hazaszeretet
Állampolgárság és nemzeti érzés. Nemzeti szolidaritás. Áldozat a hazáért.
A társadalmi önazonosság (identitás) felépülése és torzulásai.
Többség és kisebbség
Az etnokulturális csoportok, nemzeti és vallási kisebbségek, illetve a többségi
társadalom közti konfliktusok, az együttélés erkölcsi problémái.

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: A jóléti társadalom.
A magyar társadalom a rendszerváltozás után.
A cigány (roma) társadalom története, helyzete és integrációjának folyamata.
Földrajz: Magyarország és a Kárpát-medence földrajza; a magyarság által lakott, országhatáron
túli területek.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
A média társadalmi szerepe.
Médiareprezentáció, valószerűség, hitelesség.
Médiaetika, médiaszabályozás.
Társadalmi, állampolgári ismeretek: Kulturális és etnikai kisebbségek hazánkban.
Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet.
Szolidaritás és társadalmi felelősségvállalás.
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A nemzeti fejlődés traumái – Kárpát-medencei sajátosságok. A kirekesztő, elnyomó
nemzetstratégiák erkölcsi megítélése.
A beszélgetés és a vita mellett – egy-egy projektfeladat megoldása is, egyéni vagy
csoportos munka keretében a feladat része.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Család, felelősség a társainkért, hűség, szeretet, szerelem; erkölcsi érték, erény, boldogság, jellem; törvény, törvénytisztelet, emberiesség,
polgári engedetlenség; nemzet, identitás; nacionalizmus, sovinizmus, együttélés, idegengyűlölet, kisebbség; igazságosság, szolidaritás,
önkéntesség.
A tanulók ismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, s e tudás birtokában képesek a mindennapi életben felmerülő erkölcsi
problémák felismerésére és kezelésére.
Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős mérlegelésen alapuló döntésre.
Rendelkeznek az etikai és közéleti vitákban való részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve továbbfejlesztéséhez szükséges
készségekkel és képességekkel.
Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket.
Ismerik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódásokat, amelyeknek a közmegegyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget
tulajdonít.
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Etika 11. osztály szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Korunk kihívásai
Erkölcsi nevelés, családi életre nevelés/ Digitális kompetencia, szociális és állampolgári
kompetencia

Órakeret/óraszám:
4

A műszaki-tudományos haladás vívmányai, hatásai. Természet- és társadalom-földrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű
állatoknál, biodiverzitás, ökológiai rendszerek. Kulturális hagyomány, jövőkép, az utódokról való gondoskodás szerepe és változásai a
civilizáció történetében.
Erkölcsi nevelés, családi életre nevelés/ Digitális kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A tudományos-technikai haladás etikai kérdései
Az emberi cselekvés megváltozott természete. Technika és etika.
A tudósok felelőssége.
Bioetika
Születés és halál. Családtervezés. Terhesség megszakítás.
Genetikailag módosított élőlények.
Egészségvédelem és etika. Szembenézés a halállal. Eutanázia.
A felelősség új dimenziói a globalizáció korában
Az egyén felelőssége és cselekvési lehetőségei a globális hálózatok korában.
Magánérdek és közjó. A fenntarthatóság fogalma. Lokalizáció és önrendelkezés: az
emberi lépték helyreállítása.
Világszegénység – a szegények világa. A szegénység új arcai: környezetrombolás,
adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi egyenlőtlenségek, létbizonytalanság,
népbetegségek, népességrobbanás, tömeges migráció.
Ökoetika
Az ökológiai válság, mint erkölcsi kérdés. Számít-e erkölcsileg, amit más lényekkel
teszünk? Érvek az állatok védelmében: a szenvedésokozás tilalma, szolidaritás
lénytársainkkal, a biológiai sokféleség értéke, megóvásának és fenntartásának
lehetősége. Az élet tisztelete. Az etika emberközpontúságának értelmezése. Az
ember felelőssége egy több mint emberi világban.
A közösség és a korrupció problémája
Tisztességes és tisztességtelen érdekérvényesítés. Jogos és jogtalan előnyszerzés, a
megvesztegetés, a megvesztegethetőség. Magánérdek és közjó. A korrupció
jelensége és veszélyei, hatalommal való visszaélés és korrupció a mindennapokban.
Hogyan lehet a megvesztegetést, a korrupciót megszüntetni? Lehet-e hála jele a

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: A tudományos-technikai forradalom. Az
emberiség az ezredfordulón: a globális világ és problémái.
A globális világgazdaság fejlődésének új kihívásai és ezek hatása hazánk fejlődésére.
Földrajz: globális kihívások, migráció, mobilitás.
Biológia-egészségtan: környezet és fenntarthatóság.
Filozófia: Az ökológiai válság etikai vonatkozása. Bioetikai állásfoglalások napjainkban.
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hálapénz? Ki hibázik, aki adja, vagy aki kapja? A korrupció elleni fellépés lehetőségei,
az egyén és a közösség felelőssége.
Felelősség utódainkért
Az emberiség közös öröksége. A jövő nemzedékek jogai. A ma élők felelőssége.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Uralom a természet felett, ökológiai elővigyázatosság; globális felelősség, környezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, korrupció, korrupciómegelőzés; élet, halál, egészség; környezeti etika, állati jólét, fajsovinizmus, emberközpontúság, mélyökológia; az emberiség közös öröksége,
a jövő nemzedékek jogai.
A tanulók ismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, s e tudás birtokában képesek a mindennapi életben felmerülő erkölcsi
problémák felismerésére és kezelésére. Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős mérlegelésen alapuló
döntésre. Rendelkeznek az etikai és közéleti vitákban való részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve továbbfejlesztéséhez
szükséges készségekkel és képességekkel. Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket. Ismerik azokat az
értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódásokat, amelyeknek a közmegegyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulajdonít.
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Angol nyelv 9. osztály 1. gimnázium
Ember és társadalom
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:

Órakeret/óraszám:
11/5

A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. Rövid
beszélgetésekben vesz részt. Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. Egyszerű gondolatokat és információkat cserél
ismerős témákról.

A tematikai egység nevelési Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.
fejlesztési céljai:
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör.
Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés; fogyatékkal élők,
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
szegények és gazdagok.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, kiadás,
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.
bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz.
Ünnepek, családi ünnepek.
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Földrajz; biológia-egészségtan: biotermékek.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Jellemzés, véleményalkotás, ünnepek leírása, divatok, más népek kultúrájának ábrázolása.
B1 mínusz. A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik.
A minden napi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, véleményt mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a kommunikációs
helyzethez alkalmazkodik.

Angol nyelv 9. osztály 2. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

Környezetünk

Órakeret/óraszám:
11/6

A2 Lakóhely, környezet megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. Rövid beszélgetésekben vesz részt. Kérdez és
válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. Egyszerű gondolatokat és információkat cserél az adott témákról.
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A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
A városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit tehetünk
környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért?

Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, környezettudatosság otthon és a
lakókörnyezetben, víz és energia- takarékosság, újrahasznosítás.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek. lakóhely és környék hagyományai.
Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, védett természeti érték, változatos élővilág.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Saját szoba, lakás, ház, lakókörnyezet, település ábrázolása. Időjárás elemei, környezetvédelem problémaköre.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

B1 mínusz. Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben.
A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. Egy gondolat
vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontossággal.

Angol nyelv 10. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Az iskola

Órakeret/óraszám:
11/5
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Előzetes tudás:

A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról.

A tematikai egység nevelési Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.
fejlesztési céljai:
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó tanulás.
Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs rendszerek.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kedvenc tantárgyak, nyelvtanulás, iskolai élet, tanításon kívül, oktatási rendszer, internet a tanulásban.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

B1 mínusz. Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett
szövegekben az általános vagy részinformációkat. A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert,
hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek.
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Angol nyelv 10. osztály 2. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:

Órakeret/óraszám:
11/6

Szabadidő, művelődés, szórakozás

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. Rövid
beszélgetésekben vesz részt. Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. Egyszerű gondolatokat és információkat cserél
ismerős témákról.

A tematikai egység nevelési Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése
fejlesztési céljai:
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
A művészetek szerepe a mindennapokban.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikációs szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és más országokban.

Földrajz: más népek kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák mítoszai, mondái; a reklám és a popzene új
szóbeli költészete.
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a sport és olimpia története, példaképek szerepe,
sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene.
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés, befogadás, értelmezés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Szabadidős tevékenységek, sportok, művészeti ágak, olvasás, média, más országok jellegzetes szabadidős tevékenységei.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

B1 mínusz. A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét
megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy
kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat.
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Angol nyelv 11. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
11/3

Életmód

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. Megérti a
legfontosabb információkat. Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször
alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.
nevelési

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési
körbe tartozó és általános témákról is. A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal történő alkalmazása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Napirend, időbeosztás.
Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, balesetek megelőzése, egészséges ételek.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az
egészség megőrzésében, testápolás).
Életünk és a stressz.
Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal élők,
Étkezési szokások a családban.
betegségmegelőzés, elsősegély.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.
Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés szerepe.
Ételrendelés telefonon és interneten.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok).
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Egészséggel, betegséggel, étkezéssel, életmóddal, segítségkéréssel kapcsolatos kommunikációs tartalmak.
A fejlesztés várt eredményei az A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. Képes önállóan
évfolyam végén:
boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában
alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.
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Angol nyelv 11. osztály 2. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
11/4

A munka világa

B1 mínusz, azaz boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a
kommunikációs helyzethez. A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a családját, más embereket, tanulmányait,
iskoláját stb.
nevelési

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével ismerős témakörökben.
Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. Egy gondolat
vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Önéletrajz, bemutatkozás, hivatalos beszéd- és írásbeli kommunikációs tartalmak.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Beszéde folyamatos,
érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és
különböző stílusjegyek.
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Angol nyelv 11. osztály 3. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. Tudja, hogy
a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet
segítségével kikövetkeztetni.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
11/4

Gazdaság és pénzügyek

nevelési

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes részleteiben is. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan
megfogalmazott érveinek megértése több beszélő esetén is. Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban,
filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és
érthetően beszélnek.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek.
Matematika: alapműveletek, grafikonok értelmezése.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, kiadás,
bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, zsebpénz.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Vásárlással, különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációs tartalmak.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

B1 nyelvi szint. Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában
és regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek
segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő.
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Angol nyelv 12. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
10/5

Utazás, turizmus

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb helyzetével. Gondolatokat cserél, véleményt mond az
érdeklődési körébe tartozó témákról. Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben.
nevelési

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési
körbe tartozó és általános témákról is. A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal történő alkalmazása.
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és
véleményről írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Turisztikai célpontok.
Célnyelvi és más kultúrák.

Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntarthatóság,
környezettudatosság a közlekedésben.
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű
országok turisztikai jellemzői.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Tömegközlekedéssel, információkéréssel és adással kapcsolatos kommunikáció.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

B1 nyelvi szint. A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. Képes
önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Képes megérteni a gondolatmenet
lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott
szövegekben.

Angol nyelv 12. osztály 2. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Tudomány és technika

Órakeret/óraszám:
10/5
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B1 mínusz, azaz Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és
tévéműsorokban, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell
alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni.

Előzetes tudás:

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő szövegek megértése.
Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk kiszűrése. Hatékony írásbeli interakció folytatása.
Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, illetve saját ötletekről.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű
felfedezések, találmányok.
Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média, az elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai,
a netikett alapjai, élőszóval kísért bemutatók és felhasználható eszközeik.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A számítógépes kommunikációval kapcsolatos tartalmak.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

B1 nyelvi szint. A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról.
Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.
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Angol nyelv 9. osztály 1. szakközépiskola
Ember és társadalom

Órakeret/óraszám:
11/5

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. Rövid
beszélgetésekben vesz részt. Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. Egyszerű gondolatokat és információkat cserél
ismerős témákról.

A tematikai egység nevelési Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.
fejlesztési céljai:
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.
Ünnepek, családi ünnepek.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés; fogyatékkal élők,
szegények és gazdagok.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, kiadás,
bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz.
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás.
Földrajz; biológia-egészségtan: biotermékek.

Jellemzés, véleményalkotás, ünnepek leírása, divatok, más népek kultúrájának ábrázolása.
A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. A
mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, véleményt mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a kommunikációs
helyzethez alkalmazkodik.
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Angol nyelv 9. osztály 2. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
11/6

Környezetünk

A2 Lakóhely, környezet megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. Rövid beszélgetésekben vesz részt. Kérdez és
válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. Egyszerű gondolatokat és információkat cserél az adott témákról.
nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
A városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit tehetünk
környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért?

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, környezettudatosság otthon és a
lakókörnyezetben, víz és energia- takarékosság, újrahasznosítás.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek. lakóhely és környék hagyományai.
Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, védett természeti érték, változatos élővilág.

Saját szoba, lakás, ház, lakókörnyezet, település ábrázolása. Időjárás elemei, környezetvédelem problémaköre.
Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben. A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló
nyelvtani és szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő
pontossággal.
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Angol nyelv 10. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

Órakeret/óraszám:
11/5

Az iskola

A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról.

A tematikai egység nevelési Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.
fejlesztési céljai:
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó tanulás.
Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs rendszerek.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kedvenc tantárgyak, nyelvtanulás, iskolai élet, tanításon kívül, oktatási rendszer, internet a tanulásban.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az
általános vagy részinformációkat.
A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban
már kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek.
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Angol nyelv 10. osztály 2. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

Órakeret/óraszám:
11/6

Szabadidő, művelődés, szórakozás

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. Rövid
beszélgetésekben vesz részt. Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. Egyszerű gondolatokat és információkat cserél
ismerős témákról.

A tematikai egység nevelési Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.
fejlesztési céljai:
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
A művészetek szerepe a mindennapokban.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikációs szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és más országokban.

Földrajz: más népek kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák mítoszai, mondái; a reklám és a popzene új
szóbeli költészete.
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a sport és olimpia története, példaképek szerepe,
sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene.
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés, befogadás, értelmezés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Szabadidős tevékenységek, sportok, művészeti ágak, olvasás, média, más országok jellegzetes szabadidős tevékenységei.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi
pontossággal fejti ki. Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben
szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat.
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Angol nyelv 11. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:

Életmód

Órakeret/óraszám:
11/3

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. Megérti a
legfontosabb információkat. Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször
alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési
A tematikai egység nevelési
körbe tartozó és általános témákról is. A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal történő alkalmazása.
fejlesztési céljai:
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Napirend, időbeosztás.
Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, balesetek megelőzése, egészséges ételek.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az
egészség megőrzésében, testápolás).
Életünk és a stressz.
Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal élők,
Étkezési szokások a családban.
betegségmegelőzés, elsősegély.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés szerepe.
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.
Ételrendelés telefonon és interneten.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok).
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Egészséggel, betegséggel, étkezéssel, életmóddal, segítségkéréssel kapcsolatos kommunikációs tartalmak.
A fejlesztés várt eredményei az A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. Képes önállóan
évfolyam végén:
boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában
alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.
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Angol nyelv 11. osztály 2. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A munka világa
Előzetes tudás:

Órakeret/óraszám:
11/4

B1 mínusz, azaz boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a
kommunikációs helyzethez. A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a családját, más embereket, tanulmányait,
iskoláját stb.

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével ismerős témakörökben.
Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. Egy gondolat
vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Önéletrajz, bemutatkozás, hivatalos beszéd- és írásbeli kommunikációs tartalmak.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Beszéde folyamatos,
érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és
különböző stílusjegyek.
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Angol nyelv 11. osztály 3. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

Órakeret/óraszám:
11/4

Gazdaság és pénzügyek

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. Tudja, hogy
a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet
segítségével kikövetkeztetni.

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes részleteiben is.
Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése több beszélő esetén is.
Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési
körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek.
Matematika: alapműveletek, grafikonok értelmezése.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, kiadás,
bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, zsebpénz.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Vásárlással, különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációs tartalmak.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek
segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő.
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Angol nyelv 12. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
10/5

Utazás, turizmus

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb helyzetével. Gondolatok cserél, véleményt mond az
érdeklődési körébe tartozó témákról. Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben.
nevelési

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési
körbe tartozó és általános témákról is. A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal történő alkalmazása.
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és
véleményről írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Turisztikai célpontok.
Célnyelvi és más kultúrák.

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntarthatóság,
környezettudatosság a közlekedésben.
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű
országok turisztikai jellemzői.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Tömegközlekedéssel, információkéréssel és adással kapcsolatos kommunikáció.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. Képes önállóan
boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Képes megérteni a gondolatmenet lényegét
és egyes részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott
szövegekben. Az érettségi vizsga szintjének és követelményeinek megfelel a tanuló nyelvtudás.
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ngol nyelv 12. osztály 2. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

B1 mínusz, azaz Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és
tévéműsorokban, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell
alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
10/5

Tudomány és technika

nevelési

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő szövegek megértése.
Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk kiszűrése. Hatékony írásbeli interakció folytatása.
Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, illetve saját ötletekről.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű
felfedezések, találmányok.
Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média, az elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai,
a netikett alapjai, élőszóval kísért bemutatók és felhasználható eszközeik.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A számítógépes kommunikációval kapcsolatos tartalmak.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. Képes önállóan
boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában
alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. Az érettségi vizsga szintjének és követelményeinek megfelel a tanuló nyelvtudás.
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Német nyelv 9. osztály 1. gimnázium
Ember és társadalom
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám:
11/5
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. Rövid
beszélgetésekben vesz részt.
Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben.
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.
Ünnepek, családi ünnepek.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Kapcsolódási pontok:
Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés; fogyatékkal élők,
szegények és gazdagok.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, kiadás,
bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz.
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás.
Földrajz; biológia-egészségtan: biotermékek.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Jellemzés, véleményalkotás, ünnepek leírása, divatok, más népek kultúrájának ábrázolása.
A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik.
A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, véleményt mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a kommunikációs
helyzethez alkalmazkodik.
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Német nyelv 9. osztály 2. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Környezetünk

Órakeret/óraszám:
11/6

A2 Lakóhely, környezet megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. Rövid beszélgetésekben vesz részt. Kérdez és
válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. Egyszerű gondolatokat és információkat cserél az adott témákról.

Előzetes tudás:

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
A városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit tehetünk
környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért?

Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, környezettudatosság otthon és a
lakókörnyezetben, víz és energia- takarékosság, újrahasznosítás.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek. lakóhely és környék hagyományai.
Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, védett természeti érték, változatos élővilág.

Saját szoba, lakás, ház, lakókörnyezet, település ábrázolása. Időjárás elemei, környezetvédelem problémaköre.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben.
A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. Egy gondolat
vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontossággal.
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Német nyelv 10. osztály 1. gimnázium
Az iskola

Órakeret/óraszám:
11/ 5

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban.

Kapcsolódási pontok:

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó tanulás.
Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs rendszerek.

Kedvenc tantárgyak, nyelvtanulás, iskolai élet, tanításon kívül, oktatási rendszer, internet a tanulásban.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

B1 mínusz. Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett
szövegekben az általános vagy részinformációkat.
A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban
már kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek.
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Német nyelv 10. osztály 2. gimnázium
Szabadidő, művelődés, szórakozás

Órakeret/óraszám:
11/6

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról.
Rövid beszélgetésekben vesz részt.
Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben.
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
A művészetek szerepe a mindennapokban.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikációs szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és más országokban.

Földrajz: más népek kultúrái.
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák mítoszai, mondái; a reklám és a popzene új
szóbeli költészete.
Informatika: e-könyvek, médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a sport és olimpia története, példaképek szerepe,
sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene.
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés, befogadás, értelmezés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Szabadidős tevékenységek, sportok, művészeti ágak, olvasás, média, más országok jellegzetes szabadidős tevékenységei.
B1 mínusz. A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét
megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki.
Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az
általános vagy részinformációkat.
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Német nyelv 11. osztály 1. gimnázium
Életmód

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

11/3
B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. Megérti a
legfontosabb információkat. Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször
alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is.
Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe tartozó és általános témákról is.
A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal történő alkalmazása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az
egészség megőrzésében, testápolás).
Életünk és a stressz.
Étkezési szokások a családban.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.
Ételrendelés telefonon és interneten.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok).
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, balesetek megelőzése, egészséges ételek.
Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés, elsősegély.
Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés szerepe.

Egészséggel, betegséggel, étkezéssel, életmóddal, segítségkéréssel kapcsolatos kommunikációs tartalmak.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról.
Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.
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Német nyelv 11. osztály 2. gimnázium
A munka világa

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
11/4
B1 mínusz, azaz boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a
kommunikációs helyzethez. A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a családját, más embereket, tanulmányait,
iskoláját stb.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével ismerős témakörökben.
Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. Egy gondolat
vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka.

Önéletrajz, bemutatkozás, hivatalos beszéd- és írásbeli kommunikációs tartalmak.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Beszéde folyamatos,
érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő.
Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek.
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Német nyelv 11. osztály 3. gimnázium
Gazdaság és pénzügyek

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
11/4
B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. Tudja, hogy
a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet
segítségével kikövetkeztetni.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes részleteiben is.
Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése több beszélő esetén is.
Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési
körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.

Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek.
Matematika: alapműveletek, grafikonok értelmezése.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, kiadás,
bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz.

Vásárlással, különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációs tartalmak.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.
Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a
főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő.
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Német nyelv 12. osztály 1. gimnázium
Utazás, turizmus

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

10/5
B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb helyzetével.
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.
Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is.
Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe tartozó és általános témákról is.
A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal történő alkalmazása.
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és
véleményről írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Turisztikai célpontok.
Célnyelvi és más kultúrák.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntarthatóság,
környezettudatosság a közlekedésben.
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű
országok turisztikai jellemzői.

Tömegközlekedéssel, információkéréssel és adással kapcsolatos kommunikáció.
B1 nyelvi szint. A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. Képes
önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Képes megérteni a gondolatmenet
lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott
szövegekben.
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Német nyelv 12. osztály 2. gimnázium
Tudomány és technika

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
10/5
B1 mínusz, azaz Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és
tévéműsorokban, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell
alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő szövegek megértése.
Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk kiszűrése. Hatékony írásbeli interakció folytatása.
Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, illetve saját ötletekről.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű
felfedezések, találmányok.
Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, az informatikai
eszközöket alkalmazó média, az elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai,
a netikett alapjai, élőszóval kísért bemutatók és felhasználható eszközeik.

A számítógépes kommunikációval kapcsolatos tartalmak.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

B1 nyelvi szint.
A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról.
Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.
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Matematika 9. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia/ digitális kompetencia

Órakeret/óraszám: 11/3

Elemek sorba rendezése, adott szempont szerinti kiválasztása, gráf használata egyszerű leszámolási feladatokban.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A kombinatorikai problémák felfedezése a hétköznapi életben, modellek alkalmazása. A rendszerező képesség, a figyelem fejlesztése. Gráfok
segédeszközként való használata a gondolkodásban.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A szöveg matematikai nyelvre fordítása, matematikai modell készítése.
Gráfok alkalmazása feladatmegoldásban.
Gondolatmenet megjelenítése gráffal

Kémia: molekulák szerkezete.
Informatika: számítógépes hálózatok felépítése.
Földrajz: térképek, úthálózat.

Kulcsszavak

Matematikai modell, gráf

A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Bizonyítási módszerek ismerete, a logikai szita és a skatulyaelv alkalmazása feladatmegoldás során.
Szorzási és összeadási szabály alkalmazása kombinatorikai feladatokban.
Gráfok használata gondolatmenet szemléltetésére.

Matematika 9. osztály 2. gimnázium
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Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 11/6

Egy ismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. Alaphalmaz vizsgálata, ellenőrzés. Azonosság. Szöveges feladatok –
matematikai modell alkotása.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Számelmélet, algebra
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

nevelési

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; az
ellenőrzés fontosságának belátása. A problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának megfelelően.
Számológép használata.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Fizika: kinematika, dinamika.
Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel és egyenletrendszerrel megoldható
szöveges feladatok.

Kémia: oldatok összetétele.

A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matematikai modelljének elkészítése,
egyenlet felírása; a megoldás ellenőrzése, a gyakorlati feladat megoldásának
összevetése a valósággal (lehetséges-e?).

Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer, matematikai modell
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Első és másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldási módszereinek használata. Szöveges feladatok megoldása.
Másodfokúra vezető szélsőérték-problémák megoldása teljes négyzetté alakítással.
A számológép használata.
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Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:11/2

Háromszögek, négyszögek, sokszögek tulajdonságai. Speciális háromszögek, négyszögek elnevezése, felismerése, tulajdonságaik.
Háromszögek szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. A Pitagorasz-tétel és a Thalész-tétel ismerete

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Geometria
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

nevelési

A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. Bizonyítási igény kialakítása. Összetett számítási
probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós
probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal. Számológép,
számítógép használata.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Fizika: vektor felbontása merőleges összetevőkre.

Pitagorasz-tétel és megfordításának bizonyítása és alkalmazása.
Számítási feladatok síkban és térben.
Matematikatörténet: Pitagorasz.

Pitagorasz-tétele, sík, tér
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Háromszögek, négyszögek, sokszögek szögeinek, nevezetes vonalainak, köreinek ismerete. Az ismeretek alkalmazása számítási, szerkesztési
és bizonyítási feladatokban.
A Pitagorasz-tétel és a Thalész-tétel alkalmazásai.
Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése, számolás szögfüggvényekkel. Szögfüggvények közötti összefüggések ismerete
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Matematika 10. osztály 1. gimnázium
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 11/3

Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia
Elemek sorba rendezése, adott szempont szerinti kiválasztása, gráf használata egyszerű leszámolási feladatokban.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A kombinatorikai problémák felfedezése a hétköznapi életben, modellek alkalmazása. A rendszerező képesség, a figyelem fejlesztése. Gráfok
segédeszközként való használata a gondolkodásban.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Sorba rendezési feladatok.

Kapcsolódási pontok:
Technika, életvitel és gyakorlat: hétköznapi problémák megoldása a kombinatorika eszközeivel.

Kiválasztási problémák.
Kombinatorika a mindennapokban.

rendezés, kiválasztás, szövegértés, kombinatorika, gráf, skatulyaelv
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Halmazműveletek alkalmazása számhalmazokra, ponthalmazokra, intervallumokra, véges és végtelen halmazokra.
Bizonyítási módszerek ismerete, a logikai szita és a skatulyaelv alkalmazása feladatmegoldás során.
Gráfok használata gondolatmenet szemléltetésére.

Matematika 10. osztály 2. gimnázium
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Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:11/6

Egy ismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. Alaphalmaz vizsgálata, ellenőrzés. Azonosság. Szöveges feladatok –
matematikai modell alkotása.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Számelmélet, algebra
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

nevelési

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; az
ellenőrzés fontosságának belátása. A problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának megfelelően.
Számológép használata.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Fizika: kinematika, dinamika, számítási feladatok

Első- és másodfokú egyenletre visszavezethető szöveges feladatok.
A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matematikai modelljének elkészítése
(egyenlet, illetve egyenletrendszer felírása); a megoldás ellenőrzése, a gyakorlati
feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?).

Kémia: százalékos keverési feladatok, számítási feladatok

első- és másodfokú egyenlet, diszkrimináns, megoldó képlet, egyenletrendszer, hamis gyök
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek, azonosságok alkalmazása.
A gyökvonás fogalmának ismerete, a gyökvonás azonosságainak alkalmazása, négyzetgyökös egyenletek megoldása.
Első és másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldási módszereinek használata. Szöveges feladatok megoldása.
Másodfokúra vezető szélsőérték-problémák megoldása teljes négyzetté alakítással.
A számológép használata.
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Matematika 10. osztály 3. gimnázium
Geometria
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

Órakeret/óraszám:11/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek
elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. A Pitagorasz-tétel ismerete.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Számítások síkban és térben. A geometriai transzformációk alkalmazása problémamegoldásban.
Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján.
Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe
illesztése).

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Fizika: erővektor felbontása derékszögű összetevőkre.

Hegyesszög szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű háromszöghiányzó
adatainak kiszámítására.
Távolságok és szögek számítása gyakorlati feladatokban.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei ciklus
végén:

derékszögű háromszög, Pitagorasz tétele, szinusz, koszinusz, tangens, kotangens.
Háromszögek, négyszögek, sokszögek szögeinek, nevezetes vonalainak, köreinek ismerete. Az ismeretek alkalmazása számítási, szerkesztési
és bizonyítási feladatokban.
A Pitagorasz-tétel és a Thalész-tétel alkalmazásai.
Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése, számolás szögfüggvényekkel. Szögfüggvények közötti összefüggések ismerete
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Matematika 11. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

Órakeret/óraszám:11/3

Matematikai állítások elemzése, igaz és hamis állítások. Logikai műveletek: NEM, ÉS, VAGY. Skatulyaelv, logikai szita. Sorba rendezési és
kiválasztási feladatok, gráf használata feladatmegoldásban. Gráf, csúcs, él, fokszám

Előzetes tudás:

Kombinatorikai és gráfelméleti módszerek alkalmazása a matematikakülönböző területein, felfedezésük a hétköznapi problémákban.
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási feladatok. A kombinatorika
alkalmazása egyszerű geometriai feladatokban.
Mintavétel visszatevés nélkül és visszatevéssel.

Kapcsolódási pontok:

Földrajz: előrejelzések, tendenciák megfogalmazása
Biológia-egészségtan: genetika

Matematikatörténet: Erdős Pál.

permutáció, variáció, kombináció, sorba rendezés, kombinatorika, szövegértés
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

A matematikában tanult módszerek. A bizonyítási módszerek rendszerezése feladatokon, gyakorlati alkalmazásokon keresztül: a direkt,
indirekt bizonyítás, logikai szita formula, skatulyaelv.
Kombinatorika, gráfelmélet. A sorba rendezési és leszámolási feladatok alaptípusainak felismerése – gráfok alkalmazása a problémamegoldás
során.
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Matematika 11. osztály 2. gimnázium
Számelmélet, algebra
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

Órakeret/óraszám:11/6

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Hatványozás egész kitevővel, hatványozás azonosságai, n-edik gyök, gyökvonás azonosságai. Valós számok halmaza.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása: a racionális kitevő értelmezése. Tájékozódás a világ mennyiségi
viszonyaiban: exponenciálisan, logaritmikusan változó mennyiségek. A matematikai ismeretek alkalmazásának felismerése más
tudományágban és mindennapjainkban.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

A definíciók és a hatványozás azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható
exponenciális egyenletek.
Exponenciális egyenletre vezető szöveges feladatok.

Kapcsolódási pontok:

Fizika; kémia: radioaktivitás.
Földrajz; biológia-egészségtan: globális problémák - demográfiai mutatók, a Föld eltartó
képessége és az élelmezési válság, betegségek, világjárványok, túltermelés és túlfogyasztás.

(befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás).

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Racionális kitevőjű hatvány, exponenciálisnövekedés, csökkenés, logaritmus.
A zsebszámológép használata.

A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek. Változatos módszerek alkalmazása, többféle megoldás keresése. Gyakorlati problémákat
tartalmazó szöveges feladatok megoldása. A különböző témakörökhöz tartozó problémák közötti kapcsolatok észrevétele. Adott egyenlethez
illő megoldási módszer önálló kiválasztása.
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Matematika 11. osztály 3. gimnázium
Valószínűség, statisztika
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

Órakeret/óraszám: 11/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Adatok elemzése, táblázatok, grafikonok használata. Terjedelem, átlag, medián, módusz, szórás. Klasszikus valószínűségi modell.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A valószínűség fogalmának bővítése, mélyítése.
A kombinatorikai ismeretek alkalmazása valószínűség meghatározására.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Földrajz: előrejelzések, tendenciák megfogalmazása
Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási feladatok. A kombinatorika
alkalmazása egyszerű geometriai feladatokban.
Mintavétel visszatevés nélkül és visszatevéssel.

Biológia-egészségtan: genetika

Matematikatörténet: Erdős Pál.

logika, halmaz, esemény, kombinatorika, mintavétel
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Véletlen jelenségek vizsgálata. Vélemények megbeszélése, érvelés, sejtések megfogalmazása, azok elfogadása vagy elvetése. A valószínűség és
a statisztika törvényei érvényesülésének felfedezése a termelésben, a pénzügyi folyamatokban, a társadalmi folyamatokban.
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Matematika 12. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Térgeometria, felszín, térfogat
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia/ digitális kompetencia

Órakeret/óraszám:10/5

Térelemek illeszkedése, távolsága, szöge. Térbeli testek jellemzői: csúcs, lap, átló, felszín, térfogat
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A korábban kísérletezéssel, méréssel, szemlélet alapján megszerzett ismeretek mélyítése, elméleti hátterük megteremtése. A térszemlélet, az
esztétikai érzék fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Hengerszerű testek (hasábok és hengerek), kúpszerű testek (gúlák és kúpok),
csonka testek (csonka gúla, csonka kúp). és a gömb felszínének, térfogatának
kiszámítása.

Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata (térgeometriai szimulációs
program).

Gyakorlati feladatok.

Kémia: kristályok.

hasáb, henger, gúla, kúp, csonka gúla, csonka kúp, gömb, felszín, térfogat
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

A háromszögekre vonatkozó ismeretek.
A négyszögekre, sokszögekre vonatkozó ismeretek.
Körre vonatkozó ismeretek.
Az alakzatok tulajdonságainak, nevezetes vonalainak felidézése, az absztrakciós készség fejlődése.
Trigonometria.
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Matematika 12. osztály 2. gimnázium
Sorozatok
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

Órakeret/óraszám:10/5

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Számtani sorozat, mértani sorozat fogalma, egyszerű alapösszefüggések.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A hétköznapi életben és a matematikai problémákban a sorozattal leírható mennyiségek felismerése. Sorozatok megadási módszereinek
alkalmazása. Összefüggések, képletek hatékony alkalmazása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Szöveges feladatok megoldása számtani és mértani sorozat segítségével.

Fizika; kémia, biológia-egészségtan; földrajz; történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:
exponenciális folyamatok vizsgálata.

A sorozat felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során.
A számtani sorozat, mint lineáris függvény és a mértani sorozat, mint exponenciális
függvény összehasonlítása.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

számtani sorozat, mértani sorozat, általános tag, n tag összege
Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése.
A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati alkalmazások.
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Matematika 9. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Gondolkodási és megismerési módszerek
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

Órakeret/óraszám: 11/3

Halmazba rendezés több szempont alapján.
Gyakorlat szövegek értelmezésében.
A matematikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete.
A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. Igaz és hamis állítások megkülönböztetése.
Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése.
Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, a feladat megoldása és
szöveg alapján történő ellenőrzése.

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés; információk azonosítása és összekapcsolása, a szöveg
egységei közötti tartalmi megfelelés felismerése; a szöveg tartalmi elemei közötti kijelentésérv, ok-okozati viszony felismerése és magyarázata.

Problémamegoldó gondolkodás és szövegfeldolgozás: az indukció és dedukció, a
rendszerezés, a következtetés.

szövegértés, megoldási terv, ellenőrzés, indukció, dedukció, rendszerezés, következtetés
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Értsék, és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezéseket a hétköznapi életben.
Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése.
Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban.
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Matematika 9. osztály 2. szakközépiskola
Gondolkodási és megismerési módszerek
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia/ digitális kompetencia
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Példák halmazokra.
Halmazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezésében.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám: 11/3

nevelési

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások
megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfejlesztés,
önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Informatika: problémamegoldás táblázatkezelővel.

Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorba rendezés, gyakorlati
problémák.
Kombinatorika a mindennapokban.

Technika, életvitel és gyakorlat: hétköznapi problémák megoldása
a kombinatorika eszközeivel.
Magyar nyelv és irodalom: periodicitás, ismétlődés és kombinatorika, mint szervezőelv
poetizált szövegekben.

kombinatorika, számlálás, sorba rendezés
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése.
Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban.
Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma
megoldására.
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Matematika 9. osztály 3. szakközépiskola
Számtan, algebra
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Számolás racionális számkörben.
Hatványjelölés.
Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel használata.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám: 11/2

nevelési

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problémakezelés és megoldás.
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal;
ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Fizika, kémia, csillagászat: számítási feladatok

Számhalmazok és egymással való kapcsolatuk.
Műveletek valós számokkal.
Szám ellentettje, reciproka.
Műveletek sorrendje.

számhalmaz, valós szám, alapműveletek, műveletek sorrendje
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában
(pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, azonosságok.
Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való
alkalmazása.
A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg
kiemelésére.
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Matematika 9. osztály 4. szakközépiskola
Számtan, algebra
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia/ digitális kompetencia
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Számolás racionális számkörben.
Egyenlet fogalma, egyenlet megoldása.
Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problémakezelés és megoldás. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása.
Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási képességének kialakítása.
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal;

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Szöveges számítási
mindennapokból

Órakeret/óraszám:11/2

feladatok

megoldása

a

természettudományokból,

Kapcsolódási pontok:

a

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: számítási feladatok.
Informatika: problémamegoldás táblázatkezelővel.

(százalékszámítás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, árleszállítás, bruttó ár és nettó
ár, ÁFA, jövedelemadó, járulékok, élelmiszerek százalékos összetétele)

Földrajz: a pénzvilág működése.
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos élelmiszer-választás, becslések, mérések, számítások.
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek: a család pénzügyei és gazdálkodása,
vállalkozások.

szövegértés, százalék, megoldási terv, egyenlet, százalékszámítás
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában
(pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, azonosságok.
Elsőfokú, másodfokú egy ismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és
azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.
A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg
kiemelésére.
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Matematika 9. osztály 5. szakközépiskola
Geometria
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek
elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:11/1

nevelési

Számítások síkban és térben. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probléma lebontása,
számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma geometriai
modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmények összevetése. Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép
használata.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Pitagorasz tétele
Matematikatörténet: Pitagorasz élete és munkássága. A pitagoraszi számhármasok.

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Pitagorasz és kora.

A Pitagorasz-tétel alkalmazása geometriai számításokban.

Derékszögű, Pitagorasz, számhármas
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük.
A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók dinamikus
geometriai szemlélete, diszkussziós képessége.
A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák
megoldásánál alkalmazni.
A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munkavégzésre.
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Matematika 10. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 11/2

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Halmazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek
értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Gondolkodási és megismerési módszerek
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

nevelési

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülési elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások
megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfejlesztés,
önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Technika, életvitel és gyakorlat: hétköznapi problémák megoldása a kombinatorika eszközeivel.
Sorba rendezési feladatok.
Kiválasztási problémák.
Kombinatorika a mindennapokban.

rendezés, kiválasztás, szövegértés, kombinatorika, gráf, skatulyaelv
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete.
Értsék, használják a matematika logikában megtanult szakkifejezéseket a hétköznapi életben.
Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban.
Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma
megoldására.
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Matematika 10. osztály 2. szakközépiskola
Számtan, algebra
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Számolás valós számkörben. Elsőfokú-és másodfokú egyenlet megoldása. Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása (modell alkotása),
megoldása, ellenőrzése.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:11/6

nevelési

Problémakezelés és - megoldás. Első- és másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló
kiválasztási képességének kialakítása.
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal;
ellenőrzés fontossága.
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Első- és másodfokú egyenletre visszavezethető szöveges feladatok.

Kapcsolódási pontok:
Fizika: kinematika, dinamika, számítási feladatok
Kémia: százalékos keverési feladatok, számítási feladatok

A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matematikai modelljének elkészítése
(egyenlet, illetve egyenletrendszer felírása); a megoldás ellenőrzése, a gyakorlati
feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?).

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

első- és másodfokú egyenlet, diszkrimináns, megoldó képlet, egyenletrendszer, hamis gyök
Elsőfokú, másodfokú egy ismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és
azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.
Elsőfokú és másodfokú (egyszerű) két ismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati
feladatokhoz az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.
A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg
kiemelésére.

Matematika 10. osztály 3. szakközépiskola
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Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:3

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek
elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. A Pitagorasz-tétel ismerete.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Geometria
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

nevelési

Számítások síkban és térben. A geometriai transzformációk alkalmazása problémamegoldásban.
Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján.
Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe
illesztése).

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Fizika: erővektor felbontása derékszögű összetevőkre.

Hegyesszög szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű háromszöghiányzó
adatainak kiszámítására.
Távolságok és szögek számítása gyakorlati feladatokban.

derékszögű háromszög, Pitagorasz tétele, szinusz, koszinusz, tangens, kotangens.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése.
Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes vonalak, pontok, körök).
Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel.
A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák
megoldásánál alkalmazni.
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Matematika 11. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:11/2

Sorba rendezési, leszámlálási problémák megoldása.
Gráffal kapcsolatos alapfogalmak

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Gondolkodási és megismerési módszerek
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

nevelési

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos
állítások megfogalmazása.
A modellhasználati, modellalkotási képesség fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Permutációk, variációk, kombinációk. Valós életből vett feladatok modellezése,
megoldása

Földrajz: előrejelzések, tendenciák megfogalmazása

Vegyes kombinatorikai feladatok

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Biológia-egészségtan: genetika

permutáció, variáció, kombináció, sorba rendezés, kombinatorika, szövegértés
A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.
A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából.
A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani.
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Matematika11. osztály 2. szakközépiskola
Számtan, algebra
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:11/3

nevelési

Egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más
tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A
fogalmak kiterjesztése követelményeinek megértése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Fizika, kémia: számítási feladatok

Műveletek hatványokkal és gyökökkel. Hatványozás azonosságainak alkalmazása.
Példák az azonosságok érvényben maradására.
A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása.

hatvány, gyök, azonosság
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete.
A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét esetekben probléma megoldása céljából.
A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós számkörben tanult új műveletek felhasználásával.
Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
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Matematika 11. osztály 3. szakközépiskola
Számtan, algebra
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai.
Egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:11/2

nevelési

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más
tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A
fogalmak kiterjesztése követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Fizika; kémia: radioaktivitás.
A definíciók és a hatványozás azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható
exponenciális egyenletek.
Exponenciális egyenletre vezető szöveges feladatok.

Földrajz; biológia-egészségtan: globális problémák - demográfiai mutatók, a Föld eltartó
képessége és az élelmezési válság, betegségek, világjárványok, túltermelés és túlfogyasztás.

(befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás).

hatvány, exponenciális egyenlet, exponenciális függvény, modellalkotás, megoldási terv, ellenőrzés
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete.
A gyök, a hatvány azonosságainak alkalmazása konkrét esetekben probléma megoldása céljából.
Egyszerű exponenciális egyenletek felírása szöveg alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése.
A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós számkörben tanult új műveletek felhasználásával.
Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
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Matematika 11. osztály 4. szakközépiskola
Számtan, algebra
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai.
Egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:11/2

nevelési

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más
tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A
fogalmak kiterjesztése követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Logaritmus alkalmazásával megoldható egyszerű exponenciális egyenletek; ilyen
egyenletre vezető valós problémák
(befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás).

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Kapcsolódási pontok:

Életvitel és gyakorlat: zajszennyezés.
Kémia: pH-számítás.
Biológia-egészségtan: érzékelés, az inger és az érzet.

hatvány, exponenciális egyenlet, logaritmus, szöveges feladat
A logaritmus fogalmának ismerete.
A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét esetekben probléma megoldása céljából.
Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése.
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Matematika 11. osztály 5. szakközépiskola
Valószínűség, statisztika
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám: 11/2

A véletlen esemény fogalma, a véletlen kísérlet fogalma.
Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma.
Kombinatorikai ismeretek.
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség
matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének megértése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási feladatok. A kombinatorika
alkalmazása egyszerű geometriai feladatokban.
Mintavétel visszatevés nélkül és visszatevéssel.

Kapcsolódási pontok:

Földrajz: előrejelzések, tendenciák megfogalmazása
Biológia-egészségtan: genetika

Matematikatörténet: Erdős Pál.

logika, halmaz, esemény, kombinatorika, mintavétel, matematikatörténet
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

A valószínűség matematikai fogalma.
A valószínűség klasszikus kiszámítási módja.
Mintavétel és valószínűség.
A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat tudják értelmezni, kezelni.
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Matematika 12. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Geometria
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia/ digitális kompetencia

Órakeret/óraszám:10/3

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei.
Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Hasáb,
henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma.
Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása.
Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Hengerszerű testek (hasábok és hengerek), kúpszerű testek (gúlák és kúpok),
csonka testek (csonka gúla, csonka kúp). és a gömb felszínének, térfogatának
kiszámítása.

Informatika: tantárgyi szimulációs programok használata (térgeometriai szimulációs
program).

Gyakorlati feladatok.

Kémia: kristályok.

hasáb, henger, gúla, kúp, csonka gúla, csonka kúp, gömb, felszín, térfogat
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésében.
A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.
Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása.
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Matematika 12. osztály 2. szakközépiskola
Összefüggések, függvények, sorozatok
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Hatványozás azonosságai.
Négyzetgyök. Százalékszámítás.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám: 10/2

nevelési

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a
valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Kamatos kamat-számítás.

Földrajz: a világgazdaság szerveződése és működése, a pénztőke működése, a monetáris
világjellemző folyamatai, hitelezés, adósság, eladósodás.

Modellek alkotása: befektetés és hitel; a hitel költségei, a törlesztés módjai.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a család pénzügyei és gazdálkodása,
vállalkozások.
Magyar nyelv és irodalom: szövegértés.

kamat, hitel, törlesztés, százalék
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete.
Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése.
A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati alkalmazások.
Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról.
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Matematika 12. osztály 3. szakközépiskola
Összefüggések, függvények, sorozatok
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. Függvény megadása, tulajdonságai.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:10/3

nevelési

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a
valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően.
Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. Ismerethordozók használata.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Szöveges feladatok megoldása számtani és mértani sorozat segítségével.

Fizika; kémia, biológia-egészségtan; földrajz; történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:
exponenciális folyamatok vizsgálata.

A sorozat felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során.
A számtani sorozat, mint lineáris függvény és a mértani sorozat, mint exponenciális
függvény összehasonlítása.

számtani sorozat, mértani sorozat, általános tag, n tag összege
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése.
A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati alkalmazások.
Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról.
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Matematika 12. osztály. szakközépiskola
Valószínűség, statisztika
Hatékony, önálló tanulás/matematikai kompetencia

Órakeret/óraszám: 10/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. Gyakoriság, relatív gyakoriság.
Kombinatorikai ismeretek.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség
matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének megértése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Informatika: diagramok, táblázatok
Közvélemény-kutatás, minőség-ellenőrzés, egyéb gyakorlati alkalmazások elemzése.
Számológép/számítógép használata statisztikai mutatók kiszámítására.

mintavétel, medián, módusz, átlag, gyakoriság, relatív gyakoriság
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében.
Mintavétel és valószínűség.
Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét.
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Földrajz 9. osztály gimnázium 1.
A földi tér ábrázolása
Órakeret

Tematikai egység/ fejlesztési cél

7/7
A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti térképolvasás. A földrajzi fokhálózat elemei, tájékozódás a fokhálózat
segítségével.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

A logikai térképolvasás képességének kialakítása. Gyakorlottság kialakítása a különböző típusú térképek, mint információforrások
használatában (közölt információk felismerése értelmezése és felhasználása). A modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld
megismerésében és gyakorlati célok megvalósításában.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
A térkép
A modern térképkészítés elvei. A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata. A
vetület fogalma, a vetülettípusok alkalmazhatóságának korlátai. A térképek
csoportosítása méretarány és tartalom alapján.
Tájékozódás a térképen és a térképpel: Távolság- és magasságmeghatározási és a
méretarányhoz kapcsolódó számítási feladatok megoldása különböző méretarányú
térképeken. Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat
használatával. A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata. Különböző típusú
térképeken közölt információk értelmezése és felhasználása. Térképvázlatok,
illetve egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Kapcsolódási pontok
Matematika: arányszámítás, mértékegységek.
Informatika: adat, információ, adatbázis.
Fizika: elektromágneses sugárzás, űrkutatás.

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai térkép, tematikus térkép, kis-, közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív
magasság, szintvonal, helymeghatározás.
A tanulók rendelkezzenek valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások
nagyságrendjéről.
Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára. Ismereteik alapján biztonsággal tájékozódjanak a földrajzi térben,
illetve az azt megjelenítő különböző térképeken.
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Földrajz 10. osztály gimnázium 1.
Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

7/7
Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságainak
vonásai, értékei és problémái.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:

nevelési

Hazánk földrajzi adottságainak reális értékelése. Az egyén, a helyi, illetve a regionális közösségek szerepének, lehetőségeinek felismertetése
a gazdaság fejlődésében. Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve
fejlesztések, döntések megismerése iránt. Képesség a hazánkkal, illetve a Kárpát-medencével kapcsolatos társadalmi-gazdasági tartalmú
információk, híradások értelmezésére. Hazánk természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékeinek megismerése alapozva a
magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezethez való kötődés megerősítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése.
A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.
Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak megismerése, a
társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk bemutatása példák alapján. Az
egyes régiók jellemző erőforrásainak megismerése, földrajzi adottságainak
értékelése és összehasonlítása. A társadalmi-gazdasági fejlődés és fejlettség területi
különbségeinek bemutatása. A társadalmi-gazdasági központok megismerése. A
legfontosabb idegenfogalmi célpontok bemutatása. Hazánk Európai Unióban
betöltött szerepének megismerése, nemzetközi gazdasági kapcsolataink
bemutatása.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Magyarország történelme.
Művészetek: az épített környezet értékei.
Biológia-egészségtan: védett növények és állatok.
Magyar nyelv és irodalom: hazai tájakról készült leírások.
Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata.
Etika: kulturális érték, a hazánkban élő nemzetiségek kulturális értékeinek tisztelete.

Természeti és társadalmi erőforrás, gazdasági rendszerváltozás, eladósodás, működő tőke-befektetés, területi fejlettségi különbség,
tranzitforgalom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, személygépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott
gazdaság, Eurorégió.
Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a gazdasági fejlettség területi különbségeit és ennek okait. Tudják elhelyezni
hazánkat Európa és a világgazdasági folyamataiban. Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak megfelelően
megfogalmazni, logikusan érvelni. Tudják alkalmazni ismereteiket földrajzi tartalmú problémák megoldása során a mindennapi életben.
Ismerjék a tananyagban meghatározott topográfiai fogalmakhoz kapcsolódó tartalmakat.
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Földrajz 9. osztály szakközépiskola 1.
A földi tér ábrázolása
Órakeret

Tematikai egység/ fejlesztési cél

7/7
A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti térképolvasás. A földrajzi fokhálózat elemei, tájékozódás a fokhálózat
segítségével.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

A logikai térképolvasás képességének kialakítása. Gyakorlottság kialakítása a különböző típusú térképek, mint információforrások
használatában (közölt információk felismerése értelmezése és felhasználása). A modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld
megismerésében és gyakorlati célok megvalósításában.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
A térkép
A modern térképkészítés elvei. A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata. A
vetület fogalma, a vetülettípusok alkalmazhatóságának korlátai. A térképek
csoportosítása méretarány és tartalom alapján.
Tájékozódás a térképen és a térképpel: Távolság- és magasságmeghatározási és a
méretarányhoz kapcsolódó számítási feladatok megoldása különböző méretarányú
térképeken. Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat
használatával. A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata. Különböző típusú
térképeken közölt információk értelmezése és felhasználása. Térképvázlatok,
illetve egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Kapcsolódási pontok
Matematika: arányszámítás, mértékegységek.
Informatika: adat, információ, adatbázis.
Fizika: elektromágneses sugárzás, űrkutatás.

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai térkép, tematikus térkép, kis-, közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív
magasság, szintvonal, helymeghatározás.
A tanulók rendelkezzenek valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások
nagyságrendjéről.
Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára. Ismereteik alapján biztonsággal tájékozódjanak a földrajzi térben,
illetve az azt megjelenítő különböző térképeken.
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Földrajz 10. osztály szakközépiskola 1.
Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

4/4
Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságainak
vonásai, értékei és problémái.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:

nevelési

Hazánk földrajzi adottságainak reális értékelése. Az egyén, a helyi, illetve a regionális közösségek szerepének, lehetőségeinek felismertetése
a gazdaság fejlődésében. Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve
fejlesztések, döntések megismerése iránt. Képesség a hazánkkal, illetve a Kárpát-medencével kapcsolatos társadalmi-gazdasági tartalmú
információk, híradások értelmezésére. Hazánk természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékeinek megismerése alapozva a
magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezethez való kötődés megerősítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése.
A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.
Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak megismerése, a
társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk bemutatása példák alapján. Az
egyes régiók jellemző erőforrásainak megismerése, földrajzi adottságainak
értékelése és összehasonlítása. A társadalmi-gazdasági fejlődés és fejlettség területi
különbségeinek bemutatása. A társadalmi-gazdasági központok megismerése. A
legfontosabb idegenfogalmi célpontok bemutatása. Hazánk Európai Unióban
betöltött szerepének megismerése, nemzetközi gazdasági kapcsolataink
bemutatása.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Magyarország történelme.
Művészetek: az épített környezet értékei.
Biológia-egészségtan: védett növények és állatok.
Magyar nyelv és irodalom: hazai tájakról készült leírások.
Informatika: digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata.
Etika: kulturális érték, a hazánkban élő nemzetiségek kulturális értékeinek tisztelete.

Természeti és társadalmi erőforrás, gazdasági rendszerváltozás, eladósodás, működő tőke-befektetés, területi fejlettségi különbség,
tranzitforgalom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, személygépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott
gazdaság, euro régió.
Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a gazdasági fejlettség területi különbségeit és ennek okait. Tudják elhelyezni
hazánkat Európa és a világgazdasági folyamataiban. Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak megfelelően
megfogalmazni, logikusan érvelni. Tudják alkalmazni ismereteiket földrajzi tartalmú problémák megoldása során a mindennapi életben.
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Biológia 10. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A Föld benépesítése. A növények világa.

Órakeret/óraszám
7/3

Szerveződési szintek, csoportosítási elvek /Linné, Darwin/. Ivaros és ivartalan szaporodás. Vegetatív szervek Termő, porzó. Gyökér, szár levél.
Előzetes tudás:
A nővények felépítésének és működésének bemutatása. A nagy élőlénycsoportok környezeti és gazdasági jelentőségének bemutatása.
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A növények szerepének bemutatása az emberiség táplálkozásában önálló
ismeretszerzés alapján. A növényi szervek felépítése, életfolyamatainak áttekintése. A
legfontosabb ehető és mérgező gombák felismerése. Az autotróf táplálkozás
megismerése.
A növények szaporítása, termesztése.
A rendszertani csoportok/moszatok, mohák, zsurlók, harasztok, nyitvatermők,
zárvatermők/tanulmányozása.
A növények megismerése. Felismerési gyakorlatok.

Matematika: halmaz
Kémia: anyagok felvétele, beépítése, fotoszintézis
Földrajz: éghajlati övek
Vizuális kultúra: növényi szimbólumok a művészeti ágakban
Fizika: ozmózis, diffúzió

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

törzsfa, növényi szövet, spóra telep, gombafonal, gyökérnyomás, felszívódás, diffúzió, ozmózis

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Ismerje meg a szerveződési szinteket. Ismerje meg az ember és növény kapcsolatát évszázadokon át. Ismerje meg a természettudósok
munkáját. Használja önálló tanulásra az internet és a könyvtár nyújtotta lehetőségeket. Legyen képes a tárgyi tudását alkalmazni
prezentációkban.
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Biológia 10. osztály 2. gimnázium
A Föld benépesítése. Az állatok világa.

Órakeret/óraszám
7/4

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
szerveződési szintek, fejlődéstörténeti rendszerek
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Alkalmazkodás a környezethez. Az állatfajok földrajzi elterjedésének ismertetése. Összefüggések meglátása. A testfelépítés és működés
kapcsolatának elemzése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Alkalmazkodás a környezethez. Kültakaró, táplálkozás, szaporodás/
A nagy állati rendszertani csoportok ismertetése.
Mesterségesés természetes rendszerek.
Állattenyésztés jelentősége táplálkozásunkban.
Önálló gyűjtő munkák. Internet, könyvtár igénybevétele.

Kémia: mészkő váz szaru, kitin, kollagén, hemoglobin,
Fizika: rakéta elv, mozgásformák, lebegés
Földrajz: korallzátonyok, édes víz, tenger víz

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

állati szövetek, szervek, szaporodási formák, tápláléklánc, táplálék piramis.
Ismerje a szerveződési szinteket, az ember és állat kölcsönös kapcsolatát. Ismerje meg kutatók, utazók munkáját. Használja önálló tanulásra
az internet és könyvtár adta lehetőségeket. Felelősségvállalás a természeti értékek fenntartásában.
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Biológia 10. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Láthatatlan élővilág.
Mikrobák.

Előzetes tudás:

vírusok, baktériumok, egysejtűek, gombák

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám: 7/3óra

A mikrobák elterjedése, felépítése, szaporodásuk megismerése. Szerveződési szintjei, általános előfordulásuk. A fertőzések és járványok
elhárítása. A fertőtlenítőszerek megismerése és használatuk. Az orvoshoz fordulás szükségessége.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Történelem: járványok hatása a történelem folyamataira.

A vírusok és baktériumok felépítése.
A fertőző betegségek megismerése.
Kutatók munkáinak megismerése gyűjtőmunkák alapján.
Járványok kialakulása. Megelőzésük folyamata.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

sejtes és nem sejtes szerveződések, mikroba, baktérium, vírus, penészgomba, élesztő, autotróf, heterotróf, antibiotikum

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Hatékony, önálló tanulás. A tanuló képes lesz az élő rendszerben felismerni a törvényszerűségeket.
Megismeri a szerveződés szintjeit. Kialakul az igény a modern biológiai szemlélet iránt.
Kialakul a tudatos felelősségérzet mások felé.
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Biológia 10. osztály 2. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A zöld birodalom.
Az állatok világa.

Órakeret/óraszám: 7/4 óra

szerveződési szintek, fejlődéstörténeti rendszerek
nevelési

Az állatfajok földrajzi elterjedésének ismertetése. A felépítés és működés kapcsolatának elemzése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Kémia: mészkőváz, szaru, kitin, kollagén

Alkalmazkodás a környezethez.
Táplálkozás, szaporodás folyamatainak megismerése.
A nagy rendszertani csoportok ismertetése.
Az állattenyésztés jelentősége.

Földrajz: édesvíz, tengervíz

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

állati szövetek, fejlődési állapotok, állatfajták

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Ismerje meg az állatvilág szerveződési szintjeit.
Digitális kompetencia: használja önálló tanulásra az internet és könyvtár adta lehetőségeket.
Fenntartható környezettudatosság. Természettudományos szemlélet kialakítása.
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Biológia 11. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Ételek és táplálkozás.

Órakeret/óraszám
7/3

tápanyag forgalom, tápcsatorna főbb szakaszai és működése. A táplálkozás szervei.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Táplálkozási szokások értékrendek megismerése. Kockázati tényezők csökkentése iránti igény felkeltése. Fontos emésztőszervek ismerete.
Egészségmegőrzésre irányuló észrevételek, életviteli képességek fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Tápcsatorna szakaszainak, kémia szintű ismertetése.
Emésztés, lebontás folyamata. A túlsúly kockázata. Étrendek tervezése.
Vitakülönböző táplálkozási szokásokról.
Emésztőszervi fertőzések, tünetek. A gyógyulás lehetőségei.
A túlzott diéta veszélyei.

Testnevelés: sport
Kémia: emésztés kémiai folyamata
Fizika: diffúzió
Technika: életvitel, élelmiszerek, ételek

étel, élelmiszer, étrend, tápanyag, energiatartalom, éhezés, emésztő enzimek, felszívódás, tápcsatorna
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló alapvető tudást szerez a biológia szerveződési szintjeiről. Megérti a biológiai folyamatok logikus, ugyanakkor egyszerű felépítését. A
tudás kialakít egy nyílt és fokozatosan kitárulkozó világképet a tanuló életében.
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Biológia 11. osztály 2. gimnázium
Immunrendszer.

Órakeret/óraszám7/2 óra

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

a vér összetétele, belső környezet, baktérium, vírus, fertőzés, járvány, antibiotikum, hormonális szabályozás
nevelési

Az immunrendszer és a szervezet egységének értelmezése. Oksági gondolkodás fejlesztése. Az immunrendszer működését feltáró kutatások
elemzése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A veleszületett védekezőképesség megismerése.
A szerzett immunitás formái.
A védőoltások formái. Pasteur munkássága.
Szervátültetés problémáinak feltárása.
A testi és lelki egészség kapcsolatának elemzése.
A kórokozók hatása a védelmi rendszerünkben. Vércsoportok, vérátömlesztés.

Kémia: fehérjék, lipidek, cukrok
Testnevelés: mozgáskultúra
Technika: egészséges életmód, egészségügyi intézmények

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

fertőzés, járvány, antigén, antitest, nyiroksejt védőoltás, immunizálás

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanuló alapvető tudást szerez a biológia szerveződési szintjeiről. Megérti a biológiai folyamatok logikus felépítését. Felelősséget képes
vállalni saját és mások egészségéért. Értékelni tudja a biológia terén elért eredményeket. Tudásával különbséget tud tenni tudományos és
áltudományos nézetek között.
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Biológia 11. osztály 3. gimnázium
A hormonális szabályozás.

Órakeret/óraszám
7/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
vezérlés és szabályozás fogalma, belső elválasztású mirigyek, a vér összetétele, vércukorszint
Előzetes tudás:
Az absztrakt gondolkozás fejlesztése az idegi és hormonális szabályozás megértése alapján.
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A hormonhatás specifikussága.
A szabályozás és vezérlés fogalmának megértése.
í az agyalapi mirigyszabályozó tevékenysége.
A legfontosabb hormonok/inzulin, tiroxin, adrenalin/ megismerése.
Hormonzavarok felismerése. Megelőzésük.
Teljesítményfokozó és izomtömeg növelő szerek elleni magatartás kiépítése.

Kémia: szabályozó kémiai anyagok

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

agyalapi, pajzs, hasnyál, mellékvese hormonjai, szteroid
Felismeri a biológiai folyamatok közötti összefüggéseket, melyeket tud alkalmazni saját és mások életének megóvásában.
Természettudományos szemlélet kialakulásával, határozottan tud véleményt nyilvánítani áltudományos nézetekkel szemben.
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Biológia 11. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Szépség, erő, ügyesség.
Az emberi test.

Órakeret/óraszám:7/3 óra

A gerinces testfelépítés alapvető jellemzői. Az ember főbb testtájai, arányai és szimmetriái. Az emberi egyedfejlődés főbb szakaszai. A
csontszöveti szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi csontváz fő elemei. A harántcsíkolt izomszövet felépítése. Az izomműködés
alapvető mechanikai elvei. A törzs és a végtagok mozgásképességét kialakító szervrendszerek felépítése és működése. A mozgás és az egészség
közötti alapvető összefüggések. A mozgásszegény életmód egészségkárosító hatása.
A kémiai felépítés és a működés kapcsolatának értelmezése a csont és az izom vonatkozásában. Állandóság és változás szemléleti alkalmazása
az izom összehúzódás, az izommozgás és a mozgásképesség fejlődése esetében. A rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló
tudatos életmód iránti igény kialakítása, erősítése. Az egészség megőrzendő értékként való tudatosítása. A testi és lelki egyensúly
kapcsolatának, együttes jelentőségének elfogadtatása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:
Vizualis kultura: formak aranyviszonyai; vizualis reklamok.

Testkep es lelki egyensuly osszefuggese. A normal testsuly, testalkat megorzesenek
fontossaga.
A megjelenes, a testkep modosítasanak lehetosegei, elonyok, mellekhatasok,
veszelyek.
A csont szilardsaga es rugalmassaga, a kemiai osszetetel es a szoveti-, szervi
felepítes fobb jellemzoi. A csontok formai típusai, kapcsolodasi formai.

Foldrajz: kontinensek foldrajza, nepek, nepcsoportok.
Fizika: suruseg, szilardsag, rugalmassag; ero, munka, energia; egyszeru gepek.
Kemia: a víz; kalcium es vegyuletei; feherjek; kolloid allapot.
Mozgokepkultura es mediaismeret: emberabrazolas a kepzomuveszetben, filmben es
irodalomban; a divat.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Testneveles es sport: mozgaskultura, prevencio, eletvezetes, egeszsegfejlesztes;
a helyes testtartas; gerincvedelem; a fittseg jellemzoi.
Bilaterális szimmetria, testkép, testtartás, rassz, rasszjelleg, normál testsúly, túlsúly, elhízás, táplálkozási zavar, reflex, ízület, csontsűrűség,
izom, ín, szalag, bemelegítés, nyújtás, izom összehúzódás, relaxáció.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Felelősségteljes párkapcsolatok kialakítása.
A tanuló ismerje meg saját teste felépítését, működését. Alakuljon ki harmonikus testi-lelki egyensúly.
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Biológia 11. osztály 2. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A szervezet anyagforgalma
Szorgos szerveink

Előzetes tudás:

Tápanyagok, emésztés, felszívódás, légutak, tüdő, gázcsere, vér, vércsoport, nyirok, szív, kiválasztás, méregtelenítés.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám:7/4 óra

Az egészséges táplálkozási szokások elmélyítése. A légző rendszer felépítése és működése. Külső és belső környezet biztosítása. A vér
összetétele. A kiválasztás folyamata. Dialízis. Alapfokú elsősegélynyújtás megismerése.
Só- és vízháztartási problémák megvitatása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A tápcsatorna részeinek megismerése.
Emésztés lebontás folyamatának vizsgálata.
A túlsúly kockázati tényezőinek feltárása.
Étrendek tervezése.
A méregtelenítés formáinak megismerése.
A diéta veszélyei.
Vitálkapacitás mérése.

Kapcsolódási pontok:
Foldrajz: kontinensek foldrajza, nepek, nepcsoportok.
Fizika: nyomas, suruseg, aramlasok.
Kemia: koleszterinszint, ionok koncentracioja, szteroidok.
Testneveles es sport: eletvezetes.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Étrend, enzim, gázcsere, léghólyag, vitálkapacitás, hemoglobin, gége, asztma, vér, nyirok, trombózis, véna, artéria, vérkör, vérnyomás,
újraélesztés.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Egészséges, kiegyensúlyozott életforma.
Szervrendszerünk ismerete. Tudatos fogyasztói és táplálkozási szokások kialakítása.
Testi és lelki egészségre nevelés.
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Biológia 12. osztály 2. gimnázium
A biológiai evolúció
Órakeret/óraszám
6/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

alkalmazkodás a környezethez, a fejlődés jellemzői
nevelési

Tudománytörténeti munkák elemzés, megvitatása. Evolúciós környezet és természetvédelmi szempontok összekapcsolása. Szükségszerű és
véletlen fogalmak érvényesítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Miből következtethetünk a múltra?
Darwin és társainak érvei a fajok változása mellett.
Az őslénytani leletek megismerése.
A bioszféra evolúciója. A légkör összetételének megváltozása.
Új fajok létrejöttének, lehetséges okainak feltárása.
Vitatott kérdések felvetése.

Fizika: Univerzum
Történelem: ásatások, járványok történelemformáló szerepe
Magyar: nyelvrokonságok

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

evolúció, szelekció, törzsfa, ősmaradványok
A módszerek és tudományos elméletek elemzése. A véletlen szerepe az evolúció folyamán. Természetvédelmi szempontok kiemelése.
Természeti értékek megőrzése.
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Biológia 12. osztály 3. gimnázium
Az ember egyéni és társas viselkedése.

Órakeret/óraszám
6/2

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
társas viselkedés /tolerancia/, tanuló-tanuló, tanuló-tanár stb../ kapcsolatok.

Előzetes tudás:

Önismeret, önelfogadás, együttérzés fejlesztése. Szülők, család, környezet fontossága. Közös értékek ápolása.
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Következmények- ismeretek/ fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok:

A tartós kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok kialakítása.
Párkapcsolatot fenntartó és fenyegető hatások értelmezése.
Eltérő embercsoportok együttműködési lehetőségei.
Az érzelmek /stressz, depresszió, apátia megismerése
A viselkedést befolyásoló szerek/alkohol, drog/ elemzése.
Káros játékszenvedélyek

Történelem: perek, hadjáratok, harcok, agresszor
Magyar: barátság, szerelem
Technika, életvitel: játékszenvedély
Kémia: alkohol, alkaloidák, drogok

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

empátia, apátia, agresszió, depresszió, stressz, függőség, kötődés, verbális kommunikáció
Egészsége, kiegyensúlyozott egyéni és társas élet kialakulása. Egymásért való felelősség kiépítése Kommunikáción, párbeszéden, tolerancián
alapuló kapcsolatok fenntartása.
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Biológia 12. osztály gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

Nemzedékről nemzedékre. Az öröklődés törvényei.

Órakeret/óraszám
6/2

faj, környezet, ivaros szaporodás,
Az ivaros szaporodás törvényszerűségei. Információátadás az élő szervezetben. A biológiai sokszínűség létezésének magyarázata.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Mendel- szabályok
Az öröklődés formái. A családfa értelmezése.
Kockázati tényezők öröklődése.
Domináns és lappangó tulajdonságok.
A beltenyésztés és vérrokonság kockázati tényezői.
Minőségi és mennyiségi jellegek érvényesülése az öröklés menetében.
A biológia szerepe a nemesítésben.

Matematika: számtartó és számcsökkentő osztódás

gén, domináns, látens, hajlam, beltenyészet
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Az öröklődés formáinak gazdasági szempontból való kiemelése a mezőgazdaság területén. A természeti értékek tudatos fenntartása az
öröklődés szabályainak figyelembevételével.
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Biológia 12. osztály szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Új kezdetek
Szaporodás, szexualitás

Előzetes tudás:

Biológiai sokféleség, ivartalan és ivaros szaporodás. Genetika, emberi életkorok, mikózis, meiózis, nemi kromoszómák, hormon.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám: 3/3 óra

Az adott életkor jellemzőinek értelmezése, a születés előtti és utáni életút szakaszainak jellemzése.
A nemi élettel kapcsolatos felelősség kialakítása.
Tudatos családtervezés.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Az ivarsejtek összehasonlítása.
A ciklikus működések megértése.
A családtervezés lehetőségeinek elemzése.
Életszakaszok megismerése.

Kapcsolódási pontok:
Foldrajz: kontinensek elovilaga
Tortenelem: szokasok a kulonbozo tarsadalmakban- oltozkodes, egyeb.
Magyar: szerelem, csalad, gyerekek megjelenítese az irodalmi muvekben

klónozás, tüsző, sárgatest, progeszteron, tesztoszteron, ovuláció, menstruáció, magzat, méhlepény
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Felelősségteljes párkapcsolatok kialakítása. Egymásért való felelősségérzet kiépítése.
A tanuló ismerje meg saját teste felépítését, működését. Alakuljon ki harmonikus testi-lelki egyensúly.
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Kémia 9. osztály gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám
7/4

fizikai és kémiai változás, reakció egyenlet, exoterm és endoterm reakció, sav-bázis reakcióközömbösítés, só, kémhatás, pH, égés
oxidáció, redukció

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Kémiai reakciók és típusaik.
A kémiatudatos környezetkímélő tevékenységek a háztartásban. Önálló problémamegoldó tevékenységek
kifejlesztése.

nevelési

a kémiai reakciók leírása egyenletekkel, a kémiai folyamatokat befolyásoló tényezők. Savak bázisok keletkezése. Protonátmenettel járó reakciók.
A pH skála értelmezése. Oxidálószer, redukáló szer ismerete.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Kémiai egyenletek rendezése
Mészégetés, mészoltás, megkötés folyamatainak ismerete.
Katalizátorok szerepe.
A savak és lúgok használata.
Semlegesítés.
Tájékoztatás a lúgosításról, mint áltudományról
Információk a robbantó szerekről. Nobel munkássága.
Oxidálószerek a háztartásban./, kálium-permanganát, peroxid, kéndioxid/

Biológia: enzimek
Történelem: tűzfegyverek
Fizika: töltések

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés eredményei
évfolyam végén:

disszociáció, egyenlet, reakciósebesség, hidrolízis, aktiválási energia, reakcióhő, elektron leadás-felvétel
az

Ismerje a kémiai szabályokat, törvényeket. Megfelelően tudja alkalmazni. Tegyen különbséget tudományos és áltudományos nézetek között.
Tudjon értékelni, véleményt formálni. Alkalmazza természettudományos műveltségét.

Kémia 9. osztály gimnázium

767

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Kémiai kötések és kölcsönhatások.
A szerkezet és tulajdonság kapcsolatának meglátása. A kémiai anyagok tudatos ésszerű használatának
elsajátítása. Fenntartható környezettudatosság kiépítése.

Előzetes tudás:

ion, ionkötés, kovalens kötés, elem, molekula, vegyület, összetett ionok, apoláris-poláris

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Kémiai képlet értelmezése. A részecskék közötti kapcsolatok megértése. Kristályrács típusok. Molekulák polaritásának megértése. Az anyagok
szerkezete, tulajdonsága és felhasználása közötti összefüggések felismerése, alkalmazása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Kétatomos molekulák kapcsolata
Ion vegyületek képletének szerkesztése.
Ion vegyületei oldódása.
A fémrács jellemzői.
A fém megmunkálásának alapja.
Az atomrácsok/ grafit, gyémánt/
Összetett ionokat tartalmazó vegyületek megismerése.

Fizika: olvadáspont, forráspont, pólusok, töltés eloszlás
Vizuális kultúra: ékszerek, fémtárgyak, kovácsoltvas tárgyak
Történelem fém-korszakok, fegyverek

halmaz, ionrács, fémrács, atomrács, kötésenergia, delokalizált elektron összetett ion

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés eredményei
évfolyam végén:

Órakeret/óraszám
7/3

az

Ismerje a törvényszerűségeket, összefüggéseket. Értse a tudományos és áltudományos megközelítés közötti különbségeket. Tudja
értékelni a technikai újdonságokat. Tanuljon meg tudatosan érvelni a megszerzett ismeretei alapján. Tudja alkalmazni a szabályokat,
törvényeket.
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Kémia 10. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A szénhidrogének és származékaik
Szerves kémiai ismeretek alkalmazása az egészségtudatos magatartás kialakításában. A műanyag
újrahasznosításának megismerése, alkalmazása.

Előzetes tudás:

a szén, nitrogén, oxigén hidrogén elektronszerkezete, kovalens kötés, molekulák alakja, halogén elemek, savas eső, ózonlyuk

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám
7/3

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A szénhidrogének és származékainak értelmezése és alkalmazása. A felhasználás és a környezeti
hatások közötti kapcsolat elemzése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A szerves vegyületek elnevezése. A földgáz és kőolaj összetételének megismerése.
Információk a kőolaj feldolgozásáról Oktánszám fogalma. Polimerizáció jelentősége a
műanyag iparban. A műanyag hulladékok gyűjtése, újrahasznosítása. Aromás
szénhidrogének ismertetése. Halogénezett szénhidrogének/Kloroform, etil-klorid,
teflon, freon, PVC/ megismerése, alkalmazása.

Biológia: kaucsukfa
Földrajz: földgáz lelőhelyek
Fizika: kondenzáció, olvadáspont, forráspont, energia megmaradás törvénye,
Technika, életvitel: fűtés, takarékosság, tűzoltás,

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés eredményei
évfolyam végén:

funkciós csoport, hétköznapi és tudományos nevek, homológ sor, addíció, szubsztitúció, polimerizáció, műanyag,
az

Természettudományos szemlélet kialakulása. Tudatosítani, hogy egy összetett anyagi világban élünk, ahol szabályok, törvények határozzák
meg egymáshoz viszonyított létüket. Ismerje meg az anyag szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggéseket. Értékelje a kémia terén elért
kutatásokat, eredményeket, amelyek az emberiséget szolgálják.
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Kémia 10. osztály gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Oxigéntartalmú szerves vegyületek
Természettudományos szemlélet kialakítása. Élettanilag fontos anyagok megismerése és alkalmazása.
Egészségre nevelés fontossága.

Órakeret/óraszám
7/4

Hidrogénkötés, hasonló a hasonlóban oldódik, homológ sor, funkciós csoport hidrolízis, addíció, szubsztitúció, polimerizáció
Előzetes tudás:
A szerkezet és tulajdonság összefüggése. Biológiai és élettani szerepük megismerése. Ésszerű felhasználásuk a háztartásban.
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Alkoholok összetétele. Erjedés folyamata. Véralkoholszint fogalma. Az alkohol hatása
szervezetünkre. Bio-etanol információk
Fenolok használata régen. Ketonok kimutatása a vizeletből. Éterek, ismert bódító és
altatószer. Aceton, formaldehid használata. Karbonsavak az élelmiszeriparban.
Gyümölcs észterek keletkezés, ismertetése. Gyógyászatban használatos anyagok:
aszpirin, kalmopyrin megismerése. Észterek, mint oldószerek.
Cukrok szerkezete, csoportosítása
Poliszacharidok. /keményítő és cellulóz/

Biológia: anyagcsere, idegrendszer
Technika, életvitel: életmód,
Informatika: ismerete gyűjtése, tárolása

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a két
évfolyamos ciklus végén:

hetero atom, funkciós csoport, homológ sor, hidroxil, oxo, karboxil, keton, alkohol, fenol, karbonsav, éter, kondenzáció, észter képzés,
poliészter, poliszacharid.
Ismerje meg az anyagi világ sokszínűségét. Alkalmazza a tudását a kémia és hasonló foglalkozási ágak területén. Tudjon különbséget tenni
tudományos és áltudományos nézetek között. Értékelje a kémia területén elért eredményeket.
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Kémia 9. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A kék bolygó.
Ember a Földön.
Felelősség vállalás a Földünk létéért. Kémiai ismereteink alkalmazása a környezettudatosság
kialakításában
Víz, levegő, természetes vizek, széndioxid

Órakeret/óraszám:
7/3

A környezeti problémák megoldása, környezettudatos életre nevelés, együttműködő képesség.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A gázok tulajdonságainak ismertetése.
A levegőalkotó elemeinek megismerése.
A széndioxid gáz tulajdonságai.
A Föld kőzeteinek, ásványainak jellemzése./ karbonátok, szilikátok/
Rácstípusok, fémércek

Földrajz: ásványkincsek

ózonpajzs füst köd, szmog, üvegházhatás
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A természettudományos szemlélet elmélyítése.
Környezettudatos gondolkozás kifejlesztése.
Tanuljon meg önállóan kémiai jellegű prezentációt készíteni.
Fejlessze tudását a korszerű információs eszközökkel.
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Kémia 9. osztály 2. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A kék bolygó.
A víz. Változások
Földünk vízkészletének és minőségének megtanítása. Az energiatakarékosság fejlesztése.
Halmazállapot, oldódás, az oldatok összetétele, kémhatás, pH-skála, sav-bázis egyensúly, közömbösítés

Órakeret/óraszám: 7/4 óra

Redoxi reakciók elemzése, sav-bázis keletkezésének folyamatai, veszélyszimbólumok értelmezése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A víz körforgásának értelmezése.
Az anyag oldhatóságának összehasonlítása.
Az ásványvizek összetétele.
A tengervíz sótalanírásának lehetőségei.
A víz szerkezete. A víz polaritása.
Az oldatok koncentrációja.
Az oldatok kémhatásának vizsgálata.

Kapcsolódási pontok:
Biológia: vér összetétele
Földrajz: tengerek sótartalma

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

állapothatározók, diffúzió, ozmózis, protonátmenettel járó reakciók

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Természettudományos és technikai kompetencia:
Ismerje meg a kémiai reakciókat, tudja alkalmazni a környezetében, a szűk háztartásban.
Ismerje meg a kémiai anyagok ésszerű felhasználását a gyógyászatban, növényvédelemben.
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Kémia 10. osztály szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Oxigéntartalmú szerves vegyületek
Élettanilag fontos anyagok megismerése és alkalmazása. Egészséges életmód kialakítása, megőrzése.

Órakeret/óraszám
4/4

Hidrogénkötés, hasonló a hasonlóban oldódik, homológ sor, funkciós csoport hidrolízis, addíció, szubsztitúció, polimerizáció
Előzetes tudás:
A szerkezet és tulajdonság összefüggése. Biológiai és élettani szerepük megismerése. Ésszerű felhasználásuk a háztartásban.
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Alkoholok összetétele. Erjedés folyamata. Véralkoholszint fogalma. Az alkohol hatása
szervezetünkre. Bio-etanol információk
Fenolok használata régen. Ketonok kimutatása a vizeletből. Éterek, ismert bódító és
altatószer. Aceton, formaldehid használata. Karbonsavak az élelmiszeriparban.
Gyümölcs észterek keletkezés, ismertetése. Gyógyászatban használatos anyagok:
aszpirin, kalmopyrin megismerése. Észterek, mint oldószerek.
Cukrok szerkezete, csoportosítása
Poliszacharidok. /keményítő és cellulóz/

Biológia: anyagcsere, idegrendszer
Technika, életvitel: életmód,
Informatika: ismerete gyűjtése, tárolása

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

hetero atom, funkciós csoport, homológ sor, hidroxil, oxo, karboxil, keton, alkohol, fenol, karbonsav, éter, kondenzáció, észter képzés,
poliészter, poliszacharid.
Ismerje meg az anyagi világ sokszínűségét. Alkalmazza a tudását a kémia és hasonló foglalkozási ágak területén. Tudjon különbséget tenni
tudományos és áltudományos nézetek között. Értékelje a kémia területén elért eredményeket.
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Fizika 9. osztály gimnázium 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Testek mechanikai energia tárolására irányuló mérés

Órakeret
3/7

A kinematika és a dinamika alapfogalmai. Vektorok felbontása összetevőkre.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

A mechanikai energia fogalmának fejlesztése, a munka és energia kapcsolatának, az energia fajtáinak értelmezése. A munka, energia és
teljesítmény értelmezésén keresztül a tudományos és köznapi szóhasználat különbözőségének bemutatása.
A környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjainak tudatosítása a háztartás elektromos energiaforrásainak felhasználásában. A
tudatos felhasználói, fogyasztói magatartás erősítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
A mechanikai energia tárolási lehetőségeinek felismerése, kísérletek elvégzése
alapján.
A mechanikai energiák átalakítási folyamatainak felismerése kísérletek elvégzése
alapján.
A mechanikai energia-megmaradás tételének használata számítási feladatokban.
A teljesítmény fogalma, régi és új mértékegységeinek megismerése (lóerő, kilowatt),
számítási, átszámítási feladatok elvégzése.

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; technika, életvitel és gyakorlat: takarékosság.
Matematika: alapműveletek, egyenletrendezés.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; informatika: adatgyűjtés.
Technika, életvitel és gyakorlat: technikai eszközök (autók, motorok).
Biológia-egészségtan: élőlények mozgása, teljesítménye.

Kulcsfogalmak/ fogalmak
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Munka, mechanikai energia (helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas energia), energia-megmaradás, teljesítmény
Telep, akkumulátor, újratölthető elem.
Látásmód kialakítása a modern tájékozódás eszközeihez, a szűkebb és tágabb környezetünk energiaviszonyaihoz, az emberi szervezet
működésének fizikájához, az időjárás fizikai sajátságaihoz, a háztartásunk elektromos ellátásához, környezetünk állapotához, a
környezetvédelemhez kötődnek. Az elsajátítandó ismeretek, a fejlesztett készségek és képességek gyakorlatiasak, a mindennapi életben jól
használhatók, elemei jól illeszthetők a tanulók igényeihez, életkori sajátságaihoz. Segítség a gazdaságtudatos kompetencia, energiatudatos
életvitel kialakításához.
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Fizika 9. osztály gimnázium 2.
Testek mechanikai teljesítményének meghatározására irányuló mérés
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Órakeret
4/7

A kinematika és a dinamika alapfogalmai. Vektorok felbontása összetevőkre.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

A mechanikai energia fogalmának fejlesztése, a munka és energia kapcsolatának, az energia fajtáinak értelmezése. A munka, energia és
teljesítmény értelmezésén keresztül a tudományos és köznapi szóhasználat különbözőségének bemutatása.
A környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjainak tudatosítása a háztartás elektromos energiaforrásainak felhasználásában. A
tudatos felhasználói, fogyasztói magatartás erősítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
A mechanikai energia tárolási lehetőségeinek felismerése, kísérletek elvégzése
alapján.
A mechanikai energiák átalakítási folyamatainak felismerése kísérletek elvégzése
alapján.
A mechanikai energia-megmaradás tételének használata számítási feladatokban.
A teljesítmény fogalma, régi és új mértékegységeinek megismerése (lóerő, kilowatt),
számítási, átszámítási feladatok elvégzése.

Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; technika, életvitel és gyakorlat: takarékosság.
Matematika: alapműveletek, egyenletrendezés.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; informatika: adatgyűjtés.
Technika, életvitel és gyakorlat: technikai eszközök (autók, motorok).
Biológia-egészségtan: élőlények mozgása, teljesítménye.

Kulcsfogalmak/ fogalmak
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Munka, mechanikai energia (helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas energia), energia-megmaradás, teljesítmény
Telep, akkumulátor, újratölthető elem.
Látásmód kialakítása a modern tájékozódás eszközeihez, a szűkebb és tágabb környezetünk energiaviszonyaihoz, az emberi szervezet
működésének fizikájához, az időjárás fizikai sajátságaihoz, a háztartásunk elektromos ellátásához, környezetünk állapotához, a
környezetvédelemhez kötődnek. Az elsajátítandó ismeretek, a fejlesztett készségek és képességek gyakorlatiasak, a mindennapi életben jól
használhatók, elemei jól illeszthetők a tanulók igényeihez, életkori sajátságaihoz. Segítség a gazdaságtudatos kompetencia, energiatudatos
életvitel kialakításához.
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Fizika 10. osztály gimnázium 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

A testek belső energiaváltozásával járó folyamatok vizsgálata.
A víz halmazállapot változásai és annak energiamérlege.

Órakeret
javasolt óraszám: 4/7

Mechanikai energiafajták. Mechanikai energia-megmaradás.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

A mechanikai energia fogalmának fejlesztése, a munka és energia kapcsolatának, az energia fajtáinak értelmezése. A munka, energia és
teljesítmény értelmezésén keresztül a tudományos és köznapi szóhasználat különbözőségének bemutatása.
A környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjainak tudatosítása a háztartás elektromos energiaforrásainak felhasználásában. A
tudatos felhasználói, fogyasztói magatartás erősítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A különböző halmazállapotok meghatározó tulajdonságainak rendszerezése, ezek
ertelmezese reszecskemodellel es kolcsonhatas-típusokkal.
A jég rendhagyó hő tágulásából adódó teendők, szabályok összegyűjtése (pl. a
melysegi fagyhatar szerepe az epuleteknel, vízellatasnal stb.).
Hőmérséklet-hőmennyiség grafikonok készítése, elemzése halmazállapotváltozásoknál.
A végső hőmérséklet meghatározása különböző halmazállapotú, ill. különböző
hőmérsékletű anyagok keverésénél.
A feluleti jelensegek onallo kíserleti vizsgalata.
A vernyomasmeres elvenek atlatasa.

Matematika: a függvény fogalma, grafikus ábrázolás, egyenletrendezés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Biológia-egészségtan: hajszalcsovesseg szerepe novenyeknel, a levego paratartalmanak a
hatasa az elolenyekre, fagykar a gyumolcsosokben, a vérnyomásra ható tényezők.
Technika, életvitel és gyakorlat:
autók hűtési rendszerének téli védelme.
Kémia: a különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságai, kapcsolatuk a szerkezettel, a
halmazállapot-változások anyagszerkezeti értelmezése, adszorpció.

Olvadáshő, forrás hő, párolgáshő, termikus egyensúly, feluleti feszultseg.
Hő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfok.
Az energia fogalmának kiterjesztése a hőtanra a környezet és fenntarthatóság, a környezeti rendszerek állapotának, valamint az ember
egészsége vonatkozásában.
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Fizika 10. osztály gimnázium 2.
A belsőenergia változással kapcsolatos munkavégzés vizsgálata – a hőerőgépek

Órakeret

Tematikai egység/ fejlesztési cél
javasolt óraszám: 3/7
Mechanikai energiafajták. Mechanikai energia-megmaradás.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

A mechanikai energia fogalmának fejlesztése, a munka és energia kapcsolatának, az energia fajtáinak értelmezése. A munka, energia és
teljesítmény értelmezésén keresztül a tudományos és köznapi szóhasználat különbözőségének bemutatása.
A környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjainak tudatosítása a háztartás elektromos energiaforrásainak felhasználásában. A
tudatos felhasználói, fogyasztói magatartás erősítése. Fenntartható környezettudatosság.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A különböző halmazállapotok meghatározó tulajdonságainak rendszerezése, ezek
ertelmezese reszecskemodellel es kolcsonhatas-típusokkal.
A jég rendhagyó hő tágulásából adódó teendők, szabályok összegyűjtése (pl. a
melysegi fagyhatar szerepe az epuleteknel, vízellatasnal stb.).
Hőmérséklet-hőmennyiség grafikonok készítése, elemzése halmazállapotváltozásoknál.
A végső hőmérséklet meghatározása különböző halmazállapotú, ill. különböző
hőmérsékletű anyagok keverésénél.
A feluleti jelensegek onallo kíserleti vizsgalata.
A vernyomasmeres elvenek atlatasa.

Matematika: a függvény fogalma, grafikus ábrázolás, egyenletrendezés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Biológia-egészségtan: hajszalcsovesseg szerepe novenyeknel, a levego paratartalmanak a
hatasa az elolenyekre, fagykar a gyumolcsosokben, a vérnyomásra ható tényezők.
Technika, életvitel és gyakorlat:
autók hűtési rendszerének téli védelme.
Kémia: a különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságai, kapcsolatuk a szerkezettel, a
halmazállapot-változások anyagszerkezeti értelmezése, adszorpció.

Olvadáshő, forrás hő, párolgáshő, termikus egyensúly, feluleti feszultseg.
Hő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfok.
Az energia fogalmának kiterjesztése a hőtanra a környezet és fenntarthatóság, a környezeti rendszerek állapotának, valamint az ember
egészsége vonatkozásában.
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Fizika 11. osztály gimnázium 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

A mechanikai hullámok értelmezése—
a hang hullámhosszúságának mérésére irányuló mérés

Órakeret
javasolt óraszám: 3/7.

Rezgések fizikai leírása. A sebesség fogalma.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Az energia fogalmának a rezgések és hullámjelenségek témakörén belül történő tárgyalását egy-egy jellemző fizikai kísérleten keresztül
mutatjuk be ezeken az órákon. A hangmagasság és frekvencia összekapcsolása kísérleti tapasztalat alapján.
A hang szerepének megértése az emberi szervezet megismerésében, az ember érzékelésében, egészségében. A hang szerepének megismerése
a kommunikációs rendszerekben. A mechanikai hullámokkal végbemenő kommunikáció az élővilágban. Ember és zene.
A vizualitás szerepe az emberi kommunikációban. A rádióhullámok és a fény fogalmának alakulása az emberiség történetében. A hullámok és
rezgések fogalmai vonatkozásaiban értelmezett világkép megismerése, út a modern fizika világa felé.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások:
A hangsebesség mérése, a hangsebesség függése a közegtől.
Doppler-hatás.
Az emberi hangérzékelés fizikai alapjai.
A hangok keltésének eljárásai, hangszerek.
Húros hangszerek, a húrok rezgései.
A hang fizikai jellemzői.
A hang terjedésének mechanizmusa.
Hangintenzitás, a decibel fogalma.
Filharmonikusok.

Matematika: periodikus függvények.

Kulcsfogalmak/ fogalmak
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Technika, életvitel és gyakorlat: járművek és egyéb eszközök zajkibocsátása, zajvédelem és az
egészséges környezethez való jog (élet az autópályák szomszédságában).
Biológia-egészségtan: a hallás, a denevérek és az ultrahang kapcsolata, az ultrahang szerepe a
diagnosztikában, „gyógyító hangok”, fájdalomküszöb.
Ének-zene: a hangszerek típusai.

Frekvencia, terjedési sebesség, hullámhossz, alaphang, felharmonikus.
Az energia fogalmának kiterjesztése a hőtanra a környezet és fenntarthatóság, a környezeti rendszerek állapotának, valamint az ember
egészsége vonatkozásában.
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Fizika 11. osztály gimnázium 2.
A rádióhullámok létrehozására irányuló tanulói tevékenység
az elektromágneses rezgőkör

Órakeret

Tematikai egység/ fejlesztési cél
javasolt óraszám: 4/7.
Rezgések fizikai leírása.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Az energia fogalmának a rezgések és hullámjelenségek témakörén belül történő tárgyalását egy-egy jellemző fizikai kísérleten keresztül
mutatjuk be ezeken az órákon.
A vizualitás szerepe az emberi kommunikációban. A rádióhullámok és a fény fogalmának alakulása az emberiség történetében. A hullámok és
rezgések fogalmai vonatkozásaiban értelmezett világkép megismerése, út a modern fizika világa felé.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Az elektromágneses hullám fogalma, tartományai:
rádióhullámok,
mikrohullámok,
infravörös hullámok,
a látható fény,
az ultraibolya hullámok,
röntgensugárzás,
gammasugárzás.

Kapcsolódási pontok
Matematika: periodikus függvények.
Technika, életvitel és gyakorlat: járművek és egyéb eszközök zajkibocsátása, zajvédelem és az
egészséges környezethez való jog (élet az autópályák szomszédságában).
Biológia-egészségtan: a hallás, a denevérek és az ultrahang kapcsolata, az ultrahang szerepe a
diagnosztikában, „gyógyító hangok”, fájdalomküszöb.
Ének-zene: a hangszerek típusai.

Frekvencia, terjedési sebesség, hullámhossz, alaphang, felharmonikus.
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Az energia fogalmának kiterjesztése a hőtanra a környezet és fenntarthatóság, a környezeti rendszerek állapotának, valamint az ember
egészsége vonatkozásában.
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Fizika 9. osztály szakközépiskola 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Helyünk (pozíciónk) a világban – helymeghatározásra irányuló tanulói tevékenység

Előzetes tudás:

Sebesség, vektorok, függvények.

Órakeret:
3/7

A közlekedés kinematikai problémái
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások:
Tájékozódás a földgömbön: Európa, hazánk, lakóhelyünk.
A földrajzi helymeghatározás módszerei a múltban és ma.
A Google Earth és a Google Sky használata.
Ismeretek:
Prefixumok használata.
A fényév fogalma.
A közlekedés, mint rendszer értelmezése, az állandóság és változás megjelenítése a mozgások leírásában. Az egyéni felelősségtudat formálása.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A térrel és idővel kapcsolatos elképzelések fejlődéstörténetére vonatkozó
információk keresése, rendszerezése, bemutatása.
A természetre jellemző hatalmas és rendkívül kicsiny tér- és idő-méretek
összehasonlítása (atommag, élőlények, Naprendszer, Univerzum).
Távolságmérések és helyzet-meghatározások elvégzése (például: háromszögelés,
helymeghatározás a Nap segítségével, radar, GPS).

Földrajz: a hosszúsági és szélességi körök rendszere, térképismeret.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: tudománytörténet.
Matematika: geometriai számítások.

Matematikai kompetencia
Természettudományos és technikai kompetencia
Digitális kompetencia
Felelősség vállalás másokért, önkéntesség

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tér, idő, földrajzi fokhálózat, vonatkoztatási rendszer, lépésfrekvencia
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A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

A tanuló tisztában lesz a sebesség gyakorlati alkalmazásával is olyan hétköznapi eszközök esetében is, mint a GPS. Ezzel képes lesz önállóan
is helymeghatározásra és útvonaltervezésre kritikus látással is, vagyis képes lesz az esetleg létrejött számítási hibákat is felülvizsgálni, ami
gépeknél (GPS) előfordulhat. Ez a logisztika, mint szervezéskompetencia egyik fontos építőeleme.
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Fizika 9. osztály szakközépiskola 2.
Tematikai egység/ fejlesztési cél
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Mozgó testek sebességének meghatározására irányuló tanulói tevékenység

Órakeret:
4/7

Sebesség, vektorok, függvények.
nevelési

A közlekedés kinematikai problémái
Digitális és analóg sebességmérő eszközök megismerése.
A Google Earth és a Google Sky használata.
Ismeretek:
Prefixumok használata.
A fényév fogalma.
A közlekedés, mint rendszer értelmezése, az állandóság és változás megjelenítése a mozgások leírásában. Az egyéni felelősségtudat formálása.
Az önismeret és társas kultúra fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A térrel és idővel kapcsolatos elképzelések fejlődéstörténetére vonatkozó
információk keresése, rendszerezése, bemutatása.
A természetre jellemző hatalmas és rendkívül kicsiny tér- és idő-méretek
összehasonlítása (atommag, élőlények, Naprendszer, Univerzum).
Távolságmérések és helyzet-meghatározások elvégzése (például: háromszögelés,
helymeghatározás a Nap segítségével, radar, GPS).

Földrajz: a hosszúsági és szélességi körök rendszere, térképismeret.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: tudománytörténet.
Matematika: geometriai számítások.

Matematikai kompetencia
Természettudományos és technikai kompetencia
Digitális kompetencia
Felelősség vállalás másokért, önkéntesség
Tér, idő, földrajzi fokhálózat, vonatkoztatási rendszer, lépésfrekvencia
Kulcsfogalmak/ fogalmak
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Ezzel képes lesz önállóan is helymeghatározásra és útvonaltervezésre kritikus látással is, vagyis képes lesz az esetleg létrejött számítási
hibákat is felülvizsgálni, ami gépeknél előfordulhat. Ez a logisztika, mint szervezéskompetencia egyik fontos építőeleme.
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Fizika 10. osztály szakközépiskola 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Az elektromos energia szállítása váltakozó áram formájában

Előzetes tudás:

Egyenáramok, az elektromos teljesítmény, az energiamegmaradás törvénye, az energiák egymásba alakulása.

A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Órakeret
3/7

Az elektromágneses indukció segítségével előállított villamos energia termelésének, mint technikai rendszernek felismerése, azonosítása az
energiaellátás rendszerében. A környezettudatos szemlélet erősítése. A magyar és európai azonosságtudat erősítése a feltalálók munkájának
(Jedlik, Bláthy, Zipernowsky, Déri) megismerésén keresztül.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Földrajz: a Föld mágneses tere, erőművek.

Az alapvető mágneses jelenségek megismerése, alapkísérletek elvégzése.
A Föld mágneses tere szerkezetének, az iránytű működésének megismerése.
Az elektromágneses indukció néhány alapesetének kísérleti elemzése, a különböző
típusok megkülönböztetése.
A generátor és a transzformátor működésének értelmezése modellek vizsgálata
alapján.
A nagy elektromos hálózatok felépítésének, alapelveinek áttekintése szemléltetés
(pl. sematikus rajz) alapján.

Nevelési cél:

Fejlesztési cél a folyamat végén:

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Az elektromossággal kapcsolatos
felfedezések szerepe az ipari fejlődésben; magyar találmányok szerepe az iparosodásban
(Ganz). A Széchenyi család szerepe az innováció támogatásában és a modernizációban
(Nagycenk).

Gazdasági és pénzügyi
Erkölcsi (az ellopott energiát másnak kell kifizetni!)
A tanuló legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására. Legyen tisztában azzal, hogy a
fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére.
Legyen képes egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől elválasztani, tudjon egyszerűbb számításokat
elvégezni és helyes logikai következtetéseket levonni. Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, a tanult legfontosabb
törvényszerűségek érvényesülésére a természetben, a technikai eszközök esetében. Tudja a tanult mértékegységeket a mindennapi életben
is előforduló mennyiségek esetében használni. Legyen képes a számítógépes világhálón a témához kapcsolódó érdekes és hasznos adatokat,
információkat gyűjteni. Ismerje a tanulmányok során előforduló fontosabb hétköznapi eszközök működési elvét, biztonságos használatát.
Legyen tisztában saját szervezete működésének fizikai aspektusaival, valamint a mozgás, tájékozódás, közlekedés, a háztartás energetikai
ellátásának (világítás, fűtés, elektromos rendszer, hőháztartás) legalapvetőbb fizikai vonatkozásaival, ezek gyakorlati alkalmazásaival. Ismerje
az ember és környezetének kölcsönhatásából fakadó előnyöket és problémákat, valamint az emberiség felelősségét a környezet megóvásában.
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Fizika 10. osztály szakközépiskola 2.
A lakások elektromos berendezéseinek bekötései, soros, párhuzamos kapcsolások
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Egyenáramok, az elektromos teljesítmény, az energiamegmaradás törvénye, az energiák egymásba alakulása.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Órakeret
4/7

nevelési

Az elektromágneses indukció segítségével előállított villamos energia termelésének, mint technikai rendszernek felismerése, azonosítása az
energiaellátás rendszerében. A környezettudatos szemlélet erősítése. A magyar és európai azonosságtudat erősítése a feltalálók munkájának
(Jedlik, Bláthy, Zipernowsky, Déri) megismerésén keresztül

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
Földrajz: a Föld mágneses tere, erőművek.

Az alapvető mágneses jelenségek megismerése, alapkísérletek elvégzése.
A Föld mágneses tere szerkezetének, az iránytű működésének megismerése.
Az elektromágneses indukció néhány alapesetének kísérleti elemzése, a különböző
típusok megkülönböztetése.
A generátor és a transzformátor működésének értelmezése modellek vizsgálata
alapján.
A nagy elektromos hálózatok felépítésének, alapelveinek áttekintése szemléltetés
(pl. sematikus rajz) alapján.

Nevelési cél:

Fejlesztési cél a folyamat végén:

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Az elektromossággal kapcsolatos
felfedezések szerepe az ipari fejlődésben; magyar találmányok szerepe az iparosodásban
(Ganz). A Széchenyi család szerepe az innováció támogatásában és a modernizációban
(Nagycenk).

Gazdasági
Erkölcsi (az ellopott energiát másnak kell kifizetni!)
A lakásban elvégezhető szerelési munkáknál említhetőek a családi szerepek, családi életre nevelés is.
A tanuló legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására. Legyen tisztában azzal, hogy a
fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére.
Legyen képes egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől elválasztani, tudjon egyszerűbb számításokat
elvégezni és helyes logikai következtetéseket levonni. Ismerje a tanulmányok során előforduló fontosabb hétköznapi eszközök működési
elvét, biztonságos használatát. Legyen tisztában saját szervezete működésének fizikai aspektusaival, valamint a mozgás, tájékozódás,
közlekedés, a háztartás energetikai ellátásának (világítás, fűtés, elektromos rendszer, hőháztartás) legalapvetőbb fizikai vonatkozásaival, ezek
gyakorlati alkalmazásaival. Ismerje az ember és környezetének kölcsönhatásából fakadó előnyöket és problémákat, valamint az emberiség
felelősségét a környezet megóvásában.
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Fizika 11. osztály szakközépiskola 1.
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Előzetes tudás:

A gyűjtő és a szórólencsék vizsgálata, az emberi látás korrekciója
Kommunikáció és képalkotás a 21. században
A fény kettős természetének megértése. Absztrakt gondolkodás fejlesztése. Az emberi szem védelme
fontosságának és lehetőségeinek beláttatása, az egészséges életmódra törekvés erősítése. A színek szerepe
mindennapjainkban, a harmonikus színösszeállítás fizikai alapon történő magyarázata, esztétikai nevelés.
A tudomány, technika, kultúra szempontjából az innovációk (például a holográfia, a lézer) szerepének
felismerése. A magyar kutatók, felfedezők (Gábor Dénes) szerepének megismerése a lézeres alkalmazások
fejlesztésében: nemzeti azonosságtudat erősítése.

Órakeret
javasolt óraszám: 2/4

Az elektromágneses hullámok természete. A fény fizikai tulajdonságai. Elektromos mező, a Nap sugárzása, hősugárzás, üvegházhatás.
Mindennapi ismereteink a színekről, a fény viselkedésére vonatkozó geometriai optikai alapismeretek.

Információs, kommunikációs rendszerek, mint technikai rendszerek szerepének megértése az adatrögzítésben, adatok továbbításában. Az
innovációk jelentőségének felismerése a tudomány, technika, kultúra szempontjából. Képalkotási eljárások, adattárolás és - továbbítás, orvosi
diagnosztikai eljárások előfordulásának, céljainak, legfőbb sajátságainak felismerése a mindennapokban. A képalkotás fejlődése és a vizuális
kommunikáció változása összefüggéseinek felismertetése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység
fejlesztési céljai

nevelési

Az elektromágneses hullámok szerepének megértése az információ (hang, kép) Mozgóképkultúra és médiaismeret: A kommunikáció alapjai. A képalkotó eljárások alkalmazása
átvitelben. Az endoszkópos diagnosztikai eljárás elvének megértése. A digitális a digitális művészetekben.
technika elvei, a legelterjedtebb alkalmazások fizikai alapjainak megértése. A Biológia-egészségtan: Betegségek és a képalkotó diagnosztikai eljárások, a megelőzés szerepe.
legelterjedtebb
adattárolók
szerkezetének,
működésének,
kapacitásuk Vizuális kultúra: a fényképezés, mint művészet, digitális művészet.
nagyságrendjének megismerése. A fényképezőgép jellemző paramétereinek
értelmezése: felbontás, optikai- és digitális zoom. Gyűjtőmunka: A „jó” fényképek
készítésének titkai. A röntgensugarak gyógyászati szerepének és veszélyeinek
összegyűjtése.
Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség, elektromágneses hullám, foton, spektrum. Tükör, lencse, fókuszpont, látszólagos- és valódi kép,
Kulcsfogalmak:
színfelbontás. Teljes visszaverődés. Pálya, keringés, forgás, bolygó, hold, üstökös, meteor, meteorit. Űrkutatás.

Fejlesztési cél a folyamat végén:

A tanuló ismerje az infokommunikációs technológia legfontosabb eszközeit, alkalmazásukat, működésük fizikai hátterét. Ismerje saját
érzékszervei működésének fizikai vonatkozásait, törekedjen ezek állapotának tudatos védelmére. Ismerje a látható fénykülönböző
hullámtulajdonságait.
Ismerjen olyan kísérleti eredményeket, tapasztalati tényeket, amelyekből arra következtethetünk, hogy az anyag atomos szerkezetű. Ismerje
fel, hogy a fizika modelleken keresztül ragadja meg a valóságot, eljárásai, módszerei kijelölik a tudomány határait. Ismerje a mag-átalakulások
főbb típusait (hasadás, fúzió). Legyen tisztában ezek felhasználási lehetőségeivel. Tudja összehasonlítani az atomenergia felhasználásának
előnyeit és hátrányait a többi energiatermelési móddal, különös tekintettel a környezeti hatásokra.
Magyar tudósok a modern fizika területén nemzeti identitástudat.
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Fizika 11. osztály 2. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél

Optikai adattároló eszközök, lézerek
Kommunikáció és képalkotás a 21. században
A fény kettős természetének megértése. Absztrakt gondolkodás fejlesztése. Az emberi szem védelme
fontosságának és lehetőségeinek beláttatása, az egészséges életmódra törekvés erősítése. A színek szerepe
mindennapjainkban, a harmonikus színösszeállítás fizikai alapon történő magyarázata, esztétikai nevelés.
A tudomány, technika, kultúra szempontjából az innovációk (például a holográfia, a lézer) szerepének
felismerése. A magyar kutatók, felfedezők (Gábor Dénes) szerepének megismerése a lézeres alkalmazások
fejlesztésében: nemzeti azonosságtudat erősítése.

Órakeret
javasolt óraszám: 2/4

Az elektromágneses hullámok természete. A fény fizikai tulajdonságai.
Elektromos mező, a Nap sugárzása, hősugárzás, üvegházhatás. Mindennapi ismereteink a színekről, a fény viselkedésére vonatkozó geometriai
optikai alapismeretek.
Információs, kommunikációs rendszerek, mint technikai rendszerek szerepének megértése az adatrögzítésben, adatok továbbításában. Az
A tematikai egység nevelési innovációk jelentőségének felismerése a tudomány, technika, kultúra szempontjából. Képalkotási eljárások, adattárolás és - továbbítás, orvosi
fejlesztési céljai
diagnosztikai eljárások előfordulásának, céljainak, legfőbb sajátságainak felismerése a mindennapokban. A képalkotás fejlődése és a vizuális
kommunikáció változása összefüggéseinek felismertetése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Előzetes tudás:

Az elektromágneses hullámok szerepének megértése az információ (hang, kép) Mozgóképkultúra és médiaismeret: A kommunikáció alapjai. A képalkotó eljárások alkalmazása
átvitelben. Az endoszkópos diagnosztikai eljárás elvének megértése. A digitális a digitális művészetekben.
technika elvei, a legelterjedtebb alkalmazások fizikai alapjainak megértése. A Biológia-egészségtan: Betegségek és a képalkotó diagnosztikai eljárások, a megelőzés szerepe.
legelterjedtebb
adattárolók
szerkezetének,
működésének,
kapacitásuk Vizuális kultúra: a fényképezés, mint művészet, digitális művészet.
nagyságrendjének megismerése. A fényképezőgép jellemző paramétereinek
értelmezése: felbontás, optikai- és digitális zoom. Gyűjtőmunka: A „jó” fényképek
készítésének titkai. A röntgensugarak gyógyászati szerepének és veszélyeinek
összegyűjtése.
Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség, elektromágneses hullám, foton, spektrum. Tükör, lencse, fókuszpont, látszólagos- és valódi kép,
Kulcsfogalmak:
színfelbontás. Teljes visszaverődés. Pálya, keringés, forgás, bolygó, hold, üstökös, meteor, meteorit. Űrkutatás.

Fejlesztési cél a folyamat végén:

A tanuló ismerje az infokommunikációs technológia legfontosabb eszközeit, alkalmazásukat, működésük fizikai hátterét. Ismerje saját
érzékszervei működésének fizikai vonatkozásait, törekedjen ezek állapotának tudatos védelmére. Ismerje a látható fény különböző
hullámtulajdonságait.
Ismerjen olyan kísérleti eredményeket, tapasztalati tényeket, amelyekből arra következtethetünk, hogy az anyag atomos szerkezetű. Ismerje
fel, hogy a fizika modelleken keresztül ragadja meg a valóságot, eljárásai, módszerei kijelölik a tudomány határait. Ismerje a mag-átalakulások
főbb típusait (hasadás, fúzió). Legyen tisztában ezek felhasználási lehetőségeivel. Tudja összehasonlítani az atomenergia felhasználásának
előnyeit és hátrányait a többi energiatermelési móddal, különös tekintettel a környezeti hatásokra.
Magyar tudósok a modern fizika területén nemzeti identitástudat.

786

Informatika 9. osztály gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 4/4

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt
adatokból célszerű diagramok készítése.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Alkalmazói ismeretek: Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
Matematikai kompetencia, digitális kompetencia.

nevelési

Problémamegoldás táblázatkezelővel.
Adatkezelés táblázatkezelővel.
Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Problémamegoldás táblázatkezelővel
A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.
Tantárgyi feladatok megoldása.
Függvények

Kapcsolódási pontok:
Matematika: kamatos kamat számítása, befektetésekkel, hitelekkel kapcsolatos számítások.
használata.

Biológia-egészségtan; kémia; fizika: a természeti és technikai rendszerek állapotának leírására
szolgáló szempontok és módszerek használata.

Az adatok grafikus szemléltetése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Táblázatkezelő, függvény, diagram
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére:
- legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű számításokat elvégezni;
- ismerje és tudja alkalmazni a függvényeket
- tudjon diagramot készíteni
tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot;
tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel információt nyerni; a nyert adatokat tudja esztétikus,
használható formába rendezni.
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Informatika 10. osztály gimnázium
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel: Algoritmizálás és adatmodellezés
Digitális kompetencia, matematikai kompetencia.

Órakeret/óraszám: 4/4

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Tantárgyi problémák algoritmizálása.
Tervezési eljárások, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása
számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése
Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása.
Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az alulról felfelé
építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmusok megvalósítása.
Néhány típusalgoritmus vizsgálata.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:

Kapcsolódási pontok:

Magyar nyelv és irodalom; idegen nyelv; matematika; földrajz: szövegfeldolgozás.
Fizika; kémia: összefüggések, folyamatok programozása.

Algoritmus, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény.
A tanuló
- tudjon algoritmusokat készíteni
- legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani
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Informatika 9. osztály szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 4/4

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt
adatokból célszerű diagramok készítése

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Alkalmazói ismeretek: Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
Digitális kompetencia, matematikai kompetencia.

nevelési

Problémamegoldás táblázatkezelővel.
Statisztika. Adatkezelés táblázatkezelővel.
Térinformatikai alapismeretek.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Problémamegoldás táblázatkezelővel
A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.
Tantárgyi feladatok megoldása.
Beépített függvények használata.
Pénzügyi függvények alkalmazása.
Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben.
Az adatok grafikus szemléltetése

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Kapcsolódási pontok:

Matematika: kamatos kamat számítása, befektetésekkel, hitelekkel kapcsolatos számítások,
számok, műveletek, egyéb matematikai szimbólumok (pl. képek, szakaszos ábrák, diagramok,
táblázatok, műveletek, nyitott mondatok) alapján az általuk leírt valóságos helyzetek,
történések, összefüggések elképzelése.

statisztika, pénzügyi függvény, statisztikai függvény, táblázatkezelő
A tanuló legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű pénzügyi számításokat, statisztikai elemzéseket elvégezni

A fejlesztés várt eredményei a
ciklus végén:
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Ének-zene 9. osztály
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Az egyházi ének a különböző korokban / Ószövetség, Újszövetség, középkor, reformáció, a
gyülekezeti ének fogalma /

Órakeret/óraszám:
4/4

Ünnepeink, az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak ismerete, zsoltár, dicséret
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A gyülekezeti ének sajátos összetevőinek megismertetése.
A gyülekezeti éneklés megszerettetése, az élményekből fakadó kollektív és egyéni éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra
továbbfejlesztése. A zenei hallás fejlesztésével a zenei emlékezet és képzelet fejlesztése. A történelmi időszemlélet kialakítása, az
összefüggések felismertetése, megláttatása egyes történelmi korok és stíluskorszakok segítségével.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Az egyházi ének a különböző korokban / Ószövetség, Újszövetség, középkor, Magyar irodalom: Biblia
reformáció, a gyülekezeti ének fogalma /
Történelem: Ókori kelet államai: Palesztina
1.Csomasz Tóth Kálmán: A református gyülekezeti éneklés (Református egyházi Hittan: Ószövetség: Az Ószövetség vagy Ótestamentum a Biblia első része. Rendszerint három
könyvtár XXV. Kötet, Bp. 1950.) 14-35, 68-103. alapján
részre osztják: 1. Tóra (törvény), 2. Prófétai, 3. Tanítói könyvekre.
Újszövetség: Az Újszövetség vagy Újtestamentum a keresztény Biblia második része. Az
2. Az egyházi ének, a gyülekezeti ének vagy népének fogalma
Dobszay László: A magyar népének I. (Veszprémi Egyetem, 1995.) 7-18. alapján
Újszövetséget az első rész, az Ószövetség nélkül nehéz lenne értelmezni.
A 151. dicséret, a 278. dicséret 8. verse vagy 487. dicséret 2. verse,
Reformáció: A 15–16. századokban végbemenő gazdasági, társadalmi és politikai változások, a
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel reneszánsz és a humanizmus eszméinek elterjedése következtében megváltozott a vallással
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
kapcsolatos magatartás. Egyre fokozódott a katolikus egyház bírálata. Luther Márton először
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
az általa megfogalmazott 95 tézissel hívta fel a figyelmet a hibákra (1517. október 31-én
terén. Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az kiszegezte követeléseit és tanításait a wittenbergi kolostor kapujára), majd fokozatosan
istentisztelet menetében. Tanári irányítással tudják analizálni – majd szintetizálni – távolodott el a római vezetéstől.
az énekek kisebb-nagyobb zenei elemeit – motívum, frázis, tonalitás, ritmika, Gyülekezet:
hangnem, dinamika, tempó –, s ennek segítségével megfogalmazni kifejező
szerepüket.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
ószövetség, újszövetség, középkor, reformáció, gyülekezet
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása. Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az
istentisztelet menetében.
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Ének-zene 10. osztály gimnázium 1.
A reformáció ünnepének énekei
Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

4/2
Ünnepeink, az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak ismerete, zsoltár, dicséret
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A gyülekezeti ének sajátos összetevőinek megismertetése.
A gyülekezeti éneklés megszerettetése, az élményekből fakadó kollektív és egyéni éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra
továbbfejlesztése. A zenei hallás fejlesztésével a zenei emlékezet és képzelet fejlesztése. A történelmi időszemlélet kialakítása, az
összefüggések felismertetése, megláttatása egyes történelmi korok és stíluskorszakok segítségével.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A 90. zsoltár és a 390. dicséret 1. verse
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén. Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az
istentisztelet menetében. Tanári irányítással tudják analizálni – majd szintetizálni –
az énekek kisebb-nagyobb zenei elemeit – motívum, frázis, tonalitás, ritmika,
hangnem, dinamika, tempó –, s ennek segítségével megfogalmazni kifejező
szerepüket.

Magyar irodalom: Reformáció irodalma
Történelem: Reformáció, ellenreformáció
Hittan:
Zsoltárok: A Zsoltárok könyve (rövidítve: Zsolt) (héberül  יםִּה ִה ְּתTehillím vagy Thilím, jiddisül
תִּלְּת, Tilim) a Biblia egyik protokanonikus ószövetségi irata. A könyv 150 zsoltárból álló
imagyűjtemény. A héber Bibliában az Írások vagy Iratok (Ketubím) kanonizált könyvcsoport
része.
Reformáció: A reformáció a 16. században, Nyugat-Európában a katolikus egyház hibáinak
bírálatával és hibáira való válaszként indult mozgalom. A 15–16. századokban végbemenő
gazdasági, társadalmi és politikai változások, a reneszánsz és a humanizmus eszméinek
elterjedése következtében megváltozott a vallással kapcsolatos magatartás. Egyre fokozódott a
katolikus egyház bírálata. Luther Márton először az általa megfogalmazott 95 tézissel hívta fel a
figyelmet a hibákra (1517. október 31-én kiszegezte követeléseit és tanításait a wittenbergi
kolostor kapujára), majd fokozatosan távolodott el a római vezetéstől. Ezzel egy időben Ulrich
Zwingli, majd Kálvin János Svájcban is elindította új, független vallási mozgalmát.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

reformáció, zsoltár

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása. Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az
istentisztelet menetében.
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Ének-zene 10. osztály gimnázium 2.
Adventi és karácsonyi énekek

Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
4/2
Ünnepeink, az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak ismerete, zsoltár, dicséret

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A gyülekezeti ének sajátos összetevőinek megismertetése.
A gyülekezeti éneklés megszerettetése, az élményekből fakadó kollektív és egyéni éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra
továbbfejlesztése. A zenei hallás fejlesztésével a zenei emlékezet és képzelet fejlesztése. A történelmi időszemlélet kialakítása, az
összefüggések felismertetése, megláttatása egyes történelmi korok és stíluskorszakok segítségével.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A 312. dicséret 1. verse(advent) 315., 316. és a 326. dicséret 1. és 2. verse(karácsony)
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén. Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az
istentisztelet menetében. Tanári irányítással tudják analizálni – majd szintetizálni –
az énekek kisebb-nagyobb zenei elemeit – motívum, frázis, tonalitás, ritmika,
hangnem, dinamika, tempó –, s ennek segítségével megfogalmazni kifejező
szerepüket.

Hittan: Advent: Adventus, latin eredetű szó, jelentése eljövetel,megérkezés. Az ünnep eredete
az V-VI. századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való felkészülés
időszaka. Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje.
Karácsony: Jézus Krisztus születése

advent, karácsony,
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása. Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az
istentisztelet menetében.

792

Ének-zene 11. osztály gimnázium
Genfi zsoltárok
Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

7/7
Ünnepeink, az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak ismerete, zsoltár, dicséret
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A gyülekezeti ének sajátos összetevőinek megismertetése.
A gyülekezeti éneklés megszerettetése, az élményekből fakadó kollektív és egyéni éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra
továbbfejlesztése. A zenei hallás fejlesztésével a zenei emlékezet és képzelet fejlesztése. A történelmi időszemlélet kialakítása, az
összefüggések felismertetése, megláttatása egyes történelmi korok és stíluskorszakok segítségével.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A zsoltárok – Biblia és énekeskönyv (szöveg párhuzamok) 23., 42. zsoltár 1. verse.
A zsoltárok üzenete – hálaadás, könyörgés, harag, prófécia stb. 65., 66. zsoltár 1.
verse.
A zsoltárok zenetörténeti megjelenései 89., 134. zsoltár 1. verse.
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén. Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az
istentisztelet menetében. Tanári irányítással tudják analizálni – majd szintetizálni –
az énekek kisebb-nagyobb zenei elemeit – motívum, frázis, tonalitás, ritmika,
hangnem, dinamika, tempó –, s ennek segítségével megfogalmazni kifejező
szerepüket.
Biblia, énekeskönyv, zsoltár
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Hittan: Zsoltár: A Zsoltárok könyve (rövidítve: Zsolt) (héberül  יםִּה ִה ְּתTehillím vagy Thilím, jiddisül
תִּלְּת, Tilim) a Biblia egyik protokanonikus ószövetségi irata. A könyv 150 zsoltárból álló
imagyűjtemény. A héber Bibliában az Írások vagy Iratok (Ketubím) kanonizált könyvcsoport
része.
Biblia: Jelentése könyvecskék. A biblia 2 részre oszlik: Ó és Újszövetségre. A Biblia 66 könyvből
áll. Az Ósz. 39könyvből az Újsz. 27könyvből áll.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása. Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az
istentisztelet menetében.
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Ének-zene 12. osztály gimnázium
Egyházi ünnepek
Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

6/6
Ünnepeink, az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak ismerete, zsoltár, dicséret
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A gyülekezeti ének sajátos összetevőinek megismertetése.
A gyülekezeti éneklés megszerettetése, az élményekből fakadó kollektív és egyéni éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra
továbbfejlesztése. A zenei hallás fejlesztésével a zenei emlékezet és képzelet fejlesztése. A történelmi időszemlélet kialakítása, az
összefüggések felismertetése, megláttatása egyes történelmi korok és stíluskorszakok segítségével.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

390. dicséret 1. verse(reformáció), 312. dicséret 1. verse(advent), 327. dicséret 1.
verse(karácsony), 356. dicséret 1. verse(húsvét), 359. dicséret 1.
verse(áldozócsütörtök), 370. dicséret 1. verse(pünkösd)
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén. Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az
istentisztelet menetében. Tanári irányítással tudják analizálni – majd szintetizálni –
az énekek kisebb-nagyobb zenei elemeit – motívum, frázis, tonalitás, ritmika,
hangnem, dinamika, tempó –, s ennek segítségével megfogalmazni kifejező
szerepüket.

Hittan: Karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkör.
Advent: Adventus, latin eredetű szó, jelentése eljövetel,megérkezés. Az ünnep eredete az V-VI.
századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való felkészülés időszaka.
Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje.
Karácsony: Jézus Krisztus születése
Nagyhét: A nagyhét a nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól nagyszombatig. Napjai:
nagycsütörtök utolsó vacsora, nagypéntek Jézus kereszthalála, nagyszombat.
Húsvét: Jézus Krisztus feltámadása
Áldozócsütörtök: Húsvét után a 40. nap, ekkor ünnepeljük Jézus Krisztus mennybemenetelét.
Pünkösd: Húsvét után 50 nappal, a Szentlélek kitöltetése, és egyben az első gyülekezet
megalakulása.

reformáció, advent, karácsony, húsvét, pünkösd
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása. Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az
istentisztelet menetében.
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Ének-zene 10. osztály szakközépiskola.
Adventi és karácsonyi énekek
Órakeret/óraszám:

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

4/4
Ünnepeink, az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak ismerete, zsoltár, dicséret
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A gyülekezeti ének sajátos összetevőinek megismertetése.
A gyülekezeti éneklés megszerettetése, az élményekből fakadó kollektív és egyéni éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra
továbbfejlesztése. A zenei hallás fejlesztésével a zenei emlékezet és képzelet fejlesztése. A történelmi időszemlélet kialakítása, az
összefüggések felismertetése, megláttatása egyes történelmi korok és stíluskorszakok segítségével.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A 312. dicséret 1. verse (advent) 315., 316. és a 326. dicséret 1. és 2. verse
(karácsony)
Az órákon elsajátított énekek kijelölt versszakait tudják óráról órára szöveggel
versként és énekelve egyaránt, lehetőleg fejből, megszólaltatni.
Legyenek tájékozottak az énekekhez kapcsolódó teológiai, alapfogalmak
terén. Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az
istentisztelet menetében. Tanári irányítással tudják analizálni – majd szintetizálni –
az énekek kisebb-nagyobb zenei elemeit – motívum, frázis, tonalitás, ritmika,
hangnem, dinamika, tempó –, s ennek segítségével megfogalmazni kifejező
szerepüket.

Hittan: Advent: Adventus, latin eredetű szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az ünnep eredete
az V-VI. századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való felkészülés
időszaka. Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje.
Karácsony: Jézus Krisztus születése

advent, karácsony,
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A tanult énekek több mint felének legalább szövegszintű, fejből való ismerete. Az egyházi év
ünnepeinek ismerete, és azoknak a tanult énekekkel való összekapcsolása. Tudják elhelyezni a tanult énekeket az egyházi év rendjében és az
istentisztelet menetében.
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Technika, életvitel és gyakorlat 12. osztály gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 3/3

Tapasztalat, illetve saját vélemény megfogalmazása a család és a környezet életmódjáról.
Az egészség és a környezet ügye iránti személyes felelősség elismerése és vállalása.
A háztartásban elvégzendő mindennapi munkák ismerete.
Előzetes tapasztalat és ismeretek a családi munkamegosztásról, az időbeosztásról.
Közművek és szolgáltatások ismerete.
Takarékossági lehetőségek ismerete.
Egészség fogalma. Az egészséges életmód elemei.
Családtagok és példaképek karitatív munkatevékenységeinek ismerete.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Család, otthon, háztartás

nevelési

Kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete.
Öntudatos, határozott, magabiztos, de mások érdekeit is szem előtt tartó személyiség alakítása.
Az egészséges családi élet és a gyermekvállalás iránti nyitottság kialakítása, illetve erősítése.
A gyermekvállalással és a gyermekneveléssel kapcsolatos tájékozottság növelése. A gyermeknevelési problémák objektív, felnőtt módra
történő értékelése képességének fejlesztése.
Előrelátó pénzügyi tervezés képességének és gyakorlatának kialakítása.
Az anyagi és humán erőforrások gazdaságos működtetéséhez szükséges képességek és tájékozottság kialakítása.
Takarékos, önkorlátozó, tudatos fogyasztói magatartás kialakítása.
Alapvető jártasság kialakítása a fogyasztóvédelem lehetőségeiben és eszközeiben.
Az egészség- és környezettudatos attitűd megszilárdítása.
Tapasztalatok bővítése a környezetünkben élők tevékenységével, azok kölcsönhatásaival összefüggő egészség- és környezetkárosító
hatások, veszélyek azonosítása, elemzése, a megelőzés és a kármentesítés lehetőségeinek felmérése, alkalmazása terén.
A karitatív tevékenységek iránti elköteleződés kialakítása.
Felelős, öngondoskodó attitűd kialakítása.
A pénzkezelés és a hivatali ügyek intézésében szerzett jártasság kialakítása.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A család, mint az egyén elsődleges társadalmi környezete.
A házasság (a párválasztás szempontjai, a tartós párkapcsolat és a házasság
jelentősége, feltételei, a házastársi kapcsolat ápolása, konfliktuskezelés).
Különböző szituációs helyzetek szimulálása, gyakori konfliktushelyzetek kezelése,
szülő-gyerek, tanár-diák, diák-diák stb. Konfliktuskerülés.
Tolerancia gyakorlatok.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Etika: Kapcsolatok, egyén és közösség, magánélet és közélet.
Törvények.
A társadalmi együttélés közös normái.

Konfliktus, tolerancia.
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A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

az erkölcsi nevelés területén
az önismeret és társas kultúra fejlesztése
családi életre nevelés
szociális kompetencia fejlesztése
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 9. osztály 1. gimnázium
Tematikai
fejlesztési cél:

egység/

Kifejezés, képzőművészet
Érzelmek, hangulatok kifejezése

Órakeret/óraszám: 4/2 óra

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó
tevékenységekben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és
plasztikai technikák a kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása.
Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő
A
tematikai
egység alkalmazása. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. A kifejezésnek megfelelő kompozíció
nevelési fejlesztési céljai: használata. Megfigyelt és elképzelt téri helyzetek ábrázolása. Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális
kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Művészettörténet: művészettörténeti korszakok ide kapcsolódó műalkotásai, alkotói: Különböző
Szöveg
és
kép
kapcsolata:
művészeti ágak ábrázolásai.
A tánc megjelenése a képzőművészetben. Különböző
Irodalom: művészettörténeti korszakok ide kapcsolódó irodalmi művei, írói stb.
művészettörténeti korszakokban: (Az ókori Egyiptom, India,
Tánc: adott művészeti korszak táncai, zenéi.
Görög és Róma, Barokk. Alkotók műalkotásuk keresztül pl.:
Történelem: adott kortörténeti eseményei eszmei háttere, (pl.: filozófusok, történelmi
Izsó Miklós, Degas stb.) Művészeti alkotások kifejező, sajátos
személyiségek stb.)
átdolgozása, átírása, parafrázis készítése (pl. színesből feketefehér vagy monokróm megjelenítés, kép kiegészítése sajátos
elemekkel vagy részletekkel). Síkbeli és térbeli alakzatok,
képritmusok.
Előzetes tudás:

Kulcsfogalmak/
fogalmak:
A
fejlesztés
várt
eredményei az évfolyam
végén:

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, sík, vonal, pont. Parafrázis, monokróm, kontraszt.
A tanuló felismeri, hogy a különböző vizuális művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a tapasztalatszerzés
forrásai. Nyitott műalkotások befogadására, képes a vizuális események önálló feldolgozására, életkorának megfelelő szintű
értelmezésére, ennek során a művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, formai megoldások közötti kapcsolódási
pontokat azonosítására. Tudatos alkotói magatartás kialakítása.
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 9. osztály 2. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám:4/2

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. A vizuális kommunikációkülönböző formáinak megkülönböztetése és
értelmezése. A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Vizuális kommunikáció
Kép és szöveg

nevelési

A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizuális közlés szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett
vizuális kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

Grafikai sokszorosítás
Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) egymás mellé rendelésével
(pl. művészkönyv vegyes technika alkalmazásával és/vagy számítógép
használatával, megadott témából kiindulva) a különféle jelentésrétegek új
minőségének megvalósítása céljából. Ábrák, képek, illusztrációk kapcsolata a
szöveggel. Választható az ex- libris, plakát, bélyeg, meghívó stb. tervezése.
Sokszorosított grafikai technikák megismerése, elsajátítása pl.: papírmetszet,
linómetszet.
Műhelymunka, alkalmazott grafika, sokszorosítás.

Informatika: Információk és a közlési cél. A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága,
esztétikai értéke.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Magyar nyelv és irodalom: Ábrák, képek, illusztrációk kapcsolata a szöveggel.

Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus, oldalrendezés, oldalpár, kép és szöveg, kompozíció, borító,) művészkönyv/art-book, műsorrend.
Alkalmazott-, egyedi-, sokszorosított grafika.
Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos alkalmazása alkotótevékenységekben.
Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések megfogalmazása.
A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása, variációk, változatk készítése.
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 10. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Kifejezés, képzőművészet
A művészi közlés, mű és jelentése

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése. A vizuális
kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A megfigyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása. Különböző
ábrázolási rendszerek felismerése, értékelése műalkotásokon.
Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve problémakörök önálló értelmezése, többféle szempont alapján. Vizuális
esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb
vizuális jellemzőinek értelmezése összehasonlítással. Összehasonlítás során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. A technikai
képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtípusainak, kifejezőeszközeinek ismerete és értelmezése azok képzőművészeti kapcsolódásaival.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. emberábrázolás, térábrázolás,
mozgásábrázolás), legfontosabb változások lényegének kiemelése és összegzése a
különböző művészettörténeti korszakokban. Emberábrázolás a különböző
korszakokban: Az ókori Egyiptomban, Ókori Görögországban, Ókori Rómában,
Gótikában és a Reneszánszban. A romantikus és realista jellemábrázolás.
Tanulmány, tervezés és konstruálás, szobor, installáció, báb, átíratok, parafrázisok,
egyéb átiratok adott tervezési szempontokhoz igazodva.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Órakeret/óraszám: 4/2

Kapcsolódási pontok:

Művészettörténet,

(korszakok,

stílusok

kiemelkedő

alkotók,

műfajok).

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: korstílusok, irányzatok társadalmi és
kulturális háttere.
Magyar nyelv és irodalom:
képzőművészeti párhuzamok

stílusirányzatok,

stíluskorszakok

irodalmi

jellemzői,

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, műtípus, avantgárd, avantgárd irányzatok, kortárs
képzőművészet, kompozíció, képkivágás, képi és optikai helyzetviszonylat, kontraszt, digitális képfeldolgozás, intermediális műfaj,
eseményművészet.
Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos alkalmazása alkotótevékenységekben.
Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése.
Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok rendszerező ismerete és a meghatározó alkotók műveinek felismerése.

Mozgóképkultúra és médiaismeret 10. osztály 2. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Vizuális kommunikáció
Tér-idő kifejezése

Órakeret/óraszám: 4/2
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Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos értelmezése és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. Mozgóképi
kifejezőeszközök vizuális értelmezése.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A technikai médiumok (különösképpen a mozgókép) képalkotó módszereinek és műtípusainak megismerése. Komplex audiovizuális közlés
tervezése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A „látvány-hang-mozgás” hármas egységének kreatív alkalmazása összetettebb
(mediális) tartalmú kreatív gyakorlat kapcsán (pl. videóperformansz tervezése és
kivitelezése megadott témából kiindulva), majd a produkció elemző-értékelő
feldolgozása a szándék és a megvalósítás sikeressége szempontjából. Performansz
tervezése, kivitelezése (időbeni változtatások, változások érzékeltetésével: múltjelen-jövő stb.)

Dráma és tánc: Mozgásos kommunikáció, improvizáció adott zene, téma vagy fogalom alapján.
Performansz tervezése, kivitelezése. A színházművészet őszművészeti sajátosságai.

A színházművészet őszművészeti sajátosságai, díszlet tervezése adott színdarabhoz
(fény-, képmontázs, rávetítés, kivetítés) fény és hanghatások egysége.

Mozgóképkultúra és médiaismeret: A figyelemirányítás, a hangulatteremtés és az értelmezés
legfontosabb eszközei.
Magyar nyelv és irodalom: Az idő- és térmegjelölések értelmezése.

beállítás, jelenet, a montázs (típusok) jelentősége, a narráció sémái és egyedi megoldásai, video/performansz.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése során.
Tudatos alkalmazás, tervezés.
Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. Komplexitás
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 11. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 7/4

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók felismerése, és elhelyezése a megfelelő korban. A vizuális
kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegkiemelő jellemzése.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Kifejezés, képzőművészet
Korszakok, stílusirányzatok

nevelési

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző korokban. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok
témák illetve problémakörök rendszerezése és összegző ismerete. Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű
értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. A technikai képalkotás lehetőségeinek
elemzése és képzőművészeti kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

A Magyar Szent Korona képi elemzése, honfoglalás kori motívumok gyűjtése,
feldolgozása különböző technikákkal.
Címertani ismeretek,
Tervezési, gyakorlati feladatok kivitelezése a témához kapcsolódóan.

Kapcsolódási pontok:
Történelem, Művészettörténet, Hittan és Magyar nyelv és Irodalomból a Honfoglalás kori, a
koronázási, és az Államalapítás ide vonatkozó tananyagai.

Korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, rekeszzománc, címertan, szentek, Bibliai alakok.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos és önálló alkalmazása az alkotótevékenységekben.
Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése.
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 11. osztály 2. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Vizuális kommunikáció
Mozgóképi kifejezés

Órakeret/óraszám: 7/3

A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése. Mozgóképi kifejezőeszközök vizuális értelmezése.
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A mozgókép műtípusainak, a mozgóképi kifejezés eszközeinek megértése és felhasználása. Mozgóképi közlés tervezése, megvalósítása
irányítással.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Sztárok szerepe a fiatalok életében.
Média. Metaforikus kifejezési eszközök felhasználása.
Film készítése. Reklám rövidfilm készítése.
A reklám hatásmechanizmusa. Sztárok és szenzációk
populáris zenei stílusok, elemzés, beszélgetés és gyűjtési feladatok. Elemzési
feladatok (különböző médiumok formanyelvének megismerése és használata).

Kapcsolódási pontok:
Mozgóképkultúra és médiaismeret: Kultúra és tömegkultúra. A média funkciói.
Nézettségnövelő stratégiák. Sztárok. A figyelemirányítás, a hangulatteremtés és az értelmezés
legfontosabb eszközei.
Ének-zene: a zene szerepe a médiában és a filmművészetben.
Dráma és tánc: Mozgásos kommunikáció. Metaforikus kifejezőeszközök. Jellemábrázolás;
etűdépítés.

Reklám, sztár/jelenség, attribútum, öltözet/megjelenés, reklámtárgy, plakát, szlogen, banner, spot, klip, weblap.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

A médiatudatos gondolkodás magasabb szintjének elérése tömegkommunikációs eszközök és formák összetettebb, rendszerező
ismerete alapján.
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 12. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 7/1

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók felismerése, és elhelyezése a megfelelő korban. A vizuális
kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegkiemelő jellemzése.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Kifejezés, képzőművészet
Korszakok, stílusirányzatok

nevelési

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző korokban. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok
témák illetve problémakörök rendszerezése és összegző ismerete. Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű
értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. A technikai képalkotás lehetőségeinek
elemzése és képzőművészeti kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A Magyar Szent Korona képi elemzése, honfoglalás kori motívumok gyűjtése
(gyűjtési szempontok, gyűjtés helyszínei) feldolgozása különböző technikákkal.
Címertani ismeretek.
Esszé írása.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Történelem, Művészettörténet, Hittan és Magyar nyelv és Irodalomból a Honfoglalás kori, a
koronázási, és az Államalapítás ide vonatkozó tananyagai.
Magyar nyelv és Irodalom: az esszé írás szabályai

Esszé, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, rekeszzománc, címertan, szentek, Bibliai alakok.
Feliratok, jelkép, szimbólum, attribútum és jelentés.
Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos és önálló alkalmazása az alkotótevékenységekben.
Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése.
Nemzeti tudat, hazafiasságra nevelés
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 12. osztály 2. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 7/3

A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A fényképezés képalkotó lehetőségeinek ismerete és megértése.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Vizuális kommunikáció
A fotografikus kép nyelve

nevelési

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése kortárs művészeti alkotások elemző feldolgozása során. Vizuális esztétikai jellegű
értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. A fotográfia műtípusainak, műfajainak
ismerete és elemzése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Technikai kép és szöveg kiegészítő alkalmazása komplex feladat kapcsán (pl. feketefehér és/vagy színes fotografika készítése saját felvételek átalakításával – manuális
vagy digitális technikával –, majd a kép felhasználása saját névjegykártya vagy
fejléces levélpapír, boríték tervezése során), elsősorban az alkalmazott fotográfia
gyakorlati szerepének felismerése céljából. A nyelv, mint jelrendszer
Illusztráció: piktorialista fotográfia és az avantgárd fotóalkalmazási lehetőségei.
Projektmunka.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Médiaismeret: A fotografikus technikával rögzített kép. Valóságábrázolás és hitelesség.
Tömegtájékoztatás és demokrácia.
Magyar nyelv és irodalom: A vizuális közlés verbális és nem verbális elemei.

Fotográfia kettős természete: reprodukció és manipuláció/"ábrázolat", reprezentáció, fotogenitás, fotószerűség, „fotós látásmód”,
műfaj/műtípus/stílus a fotóművészetben, arculatterv, tipográfia, (fotografika).
Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása.
A vizuális közlés, kifejezés eszközeinek önálló, célnak megfelelő használata az alkotó- és befogadótevékenység során.
Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos és önálló alkalmazása az alkotótevékenységekben.
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 12. osztály 3. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Órakeret/óraszám: 7/3

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók felismerése, és elhelyezése a megfelelő korban. A vizuális
kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegkiemelő jellemzése.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Kifejezés, képzőművészet
Korszakok, stílusirányzatok

nevelési

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző korokban. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok
témák illetve problémakörök rendszerezése és összegző ismerete. Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű
értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. A technikai képalkotás lehetőségeinek
elemzése és képzőművészeti kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A kortárs művészet problémái és megoldásai, reflexiója a társadalomra és a
környezetre.
Az Egyház szerepe a jelenkori képzőművészetben és a művészetekben. Szakrális és
profán művészet napjainkban.
Múzeumpedagógiai óra.

Kapcsolódási pontok:
Társadalmi és állampolgári ismeretek: korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális háttere.
Hittan: Egyházművészeti párhuzamok.
Magyar nyelv és irodalom: korstílusok, stílusirányzatok megnevezései, megkülönböztető
jegyei, művészettörténeti párhuzamok.

Kulcsfogalmak/ fogalmak:

Korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, műtípus, magasnyomás, mélynyomás, síknyomás, egyéni stílus, avantgárd, avantgárd
irányzat, neoavantgárd, posztmodern, kortárs képzőművészet. Szakrális, profán.

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése.
Legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok rendszerező ismerete és a meghatározó alkotók műveinek felismerése.
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 10. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Vizuális kommunikáció
Történet - kép – szöveg

Előzetes tudás:

Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos értelmezése és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. Mozgóképi
kifejezőeszközök vizuális értelmezése. Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. A vizuális
kommunikációkülönböző formáinak megkülönböztetése és értelmezése. A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám:4/1

A technikai médiumok képalkotó módszereinek megismerése. Vizuális közlés szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett
vizuális kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg együttes, összefonódó
használatával (pl. saját készítésű fotóönarckép, majd a képhez vagy adott
szöveghez képátiratok különböző médiumokkal – a tartalmat módosító – szöveg
társítása, grafikai kivitelezése elsősorban a jelentésmódosulások
tudatosításának céljával.

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: Ábrák, képek, illusztrációk kapcsolata a szöveggel. A számítógépes
szövegvilág; az elektronikus tömegkommunikáció.
Informatika: Információk és a közlési cél. A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága,
esztétikai értéke.

Ábrák, képek, illusztrációk kapcsolata a szöveggel. (plakát, képregény,
exlibris…)

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Story-board, forgatókönyv, képregény, montázselv, beállítás, jelenet, narráció, tipográfia: betűméret és stílus, oldalrendezés, oldalpár, kép és
szöveg, kompozíció, borító; intermédia.
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések árnyalt értelmezése.
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek alkalmazása az alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése során.
Tanult vizuális technikák célnak megfelelő alkalmazása alkotótevékenységekben.
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 10. osztály 2. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Kifejezés, képzőművészet
A művészi közlés, mű és jelentése

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó
tevékenységekben. A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alkotók felismerése, jelentőségének
megértése. A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A megfigyelés segítségével műelemző módszerek
alkalmazása. Különböző ábrázolási rendszerek felismerése, értékelése műalkotásokon.

Előzetes tudás:

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám: 4/1

nevelési

Érzelmek, hangulatok, személyes gondolatok önálló vizuális megjelenítése. A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Megfigyelt és
elképzelt téri helyzetek ábrázolása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. Művészettörténeti stíluskorszakok és
irányzatok, témák, illetve problémakörök önálló értelmezése többféle szempont alapján. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek
megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Összehasonlítás során önállóan kialakított szempontok
érvényesítése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Különböző színekkel (pl. telített, derített, hideg, meleg színek) hangulati hatás
kifejező megjelenítése (pl. feszültség, nyugalom). A színkörök és a kontrasztok
ismerete, gyakorlatban való alkalmazása.
A megtanult dolgok komplex értelmezése,
hangulatok
kifejezése,
színtani
ismeretek
alkalmazása,
illusztrációk,
hangulatábrázolások,
Kollázsok készítése rajzos kiegészítéssel (vegyes technikaalkalmazási lehetőségei,
területek, határterületek, művészeti irányzatok stb. )

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: korstílusok, irányzatok társadalmi és
kulturális háttere.
Magyar nyelv és irodalom: Irodalmi szöveg értelmezése. Szöveg és kép kapcsolata.
Stílusirányzatok, stíluskorszakok irodalmi jellemzői, képzőművészeti párhuzamok.
Ének-zene: Zenei kifejezés. Művészettörténeti és zenetörténeti összefüggések

avantgárd, avantgárd irányzat, nonfiguratív megjelenítés, kortárs képzőművészet, kompozíció, képkivágás, kontraszt, komplementer, digitális
képfeldolgozás, intermediális műfaj, absztrakció, stilizálás, kollázs, montázs.
A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása, tudatos esztétikai és művészeti tevékenység, hozzáállás kialakítása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

Mozgóképkultúra és médiaismeret 10. osztály 3. szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Vizuális kommunikáció

Órakeret/óraszám: 4/2

Tömegkommunikációs eszközök
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Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A vizuális kommunikációkülönböző formáinak csoportosítása. A reklám hatásmechanizmusának elemzése.
nevelési

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, csoportosítása, értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak elemzése különféle szempontok
alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások,
célközönség) a valószerűség, a hatásmechanizmus problémakörének
felismerése, tudatosítása érdekében. Műfajfilm, szerzői film. A reklám
hatásmechanizmusa.
Projektmunka, csoportos feladatmegoldás
Reklámszövegek, szlogenek írása adott vagy szabadon választott tárgyhoz.
Populáris zenei stílusok felhasználása a reklámhoz.
Művészettörténeti reklámfilm (pl.: adott művészettörténeti korszakhoz
műalkotáshoz, alkotóhoz reklámfilm készítés).

Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Kapcsolódási pontok:
Dráma és tánc: Improvizáció. Jellemábrázolás technikák a médiában
Ének-zene: populáris zenei stílusok.
Magyar nyelv és irodalom: Médiaszövegek jellemzői. A személyközi kommunikáció. Különféle
beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése hétköznapi
kommunikációs helyzetekben, a tömegkommunikációban.
Informatika: A kommunikációs eszközök hatása a mindennapi életre és a társadalomra.
Globális információs társadalom. A fogyasztói viselkedést befolyásoló tényezők.

Közvetett kommunikáció, média, médium, televízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, internet, hírközlés, reklám, tapasztalati
és reprezentált valóság, sztereotípia, célközönség, valószerűség, hitelesség.
A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása.
Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok meghatározó példáinak felismerése, stíluselemeinek tudatos alkalmazása
tervezési feladatokban.
Médiatudatos gondolkodás, a tömegkommunikációs eszközök és formák rendszerező feldolgozása.
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 11. osztály 1. gimnázium
Órakeret/óraszám:
7 (3)

Tematikai egység/ fejlesztési cél:

A média társadalmi szerepe, használata
Médiaipar, médiafogyasztás és -befogadás

Előzetes tudás:

Kereskedelmi, közszolgálati és nonprofit média, alkotói szándék, célcsoport, közönség mint vevő és áru, médiafogyasztási szokások,
médiafüggőség.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A médiaipar működésének megismerése, médiajelenségekről szóló elemzés értelmezése, önálló kérdések és vélemény megfogalmazása a
tárgyalt témával kapcsolatban. A kritikai gondolkodás fejlesztése.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Tulajdonviszonyok a médiában: a közszolgálatiság problémájának megértése szakirodalmi szövegek
feldolgozása (olvasás, lényegkiemelés, tartalmi kivonat készítése) révén.
A nézettség- és fogyasztásnövelő stratégiák (pl. a műsoridő elosztása, sorozatelv) megfigyelése egy
kereskedelmi tévécsatorna műsorrendjének segítségével. A műsorrend által közvetített kulturális mintázatok
körülírása, következtetés azok társadalmi hatásaira a csatorna kínálatának (pl. az egyes műsortípusok
gyakorisága) elemzése révén.
A reklám hatásmechanizmusának elemzése változatos példák segítségével, kitalált termék reklámjának
tervezése és elkészítése különböző médiumok (pl. újság, óriásplakát, televízió, rádió) számára. A téma bővebb
kifejtése (gyűjtés, tervezés, elkészítés - prezentáció).
Az infotainment (a tájékoztató és szórakoztató funkciót párhuzamosan megvalósító műsortípus) jelenségének
tudatosítása rövid, aktuális médiaszövegek narratív szerkezetének (központi probléma és a felvezetés lépései)
és eszköztárának (mozgóképi formanyelv, kommentárok, zene) leírásával.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Kapcsolódási pontok:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: A modern
tömegkommunikáció kialakulása és társadalmi hatásai.
Helyi társadalom, civil társadalom, önkéntesség.
Magyar nyelv és irodalom: tömegkommunikáció, reklám; a befogadó
szerepe a jelentésteremtésben, befogadói stratégiák.
Földrajz: globális kihívások, tudatos fogyasztói magatartás;
környezettudatosság;a társadalmi célú reklámok.
Matematika: megismerés, gondolkodás; adatgyűjtés, adatok
rendezése, adatábrázolás, adatok értelmezése; statisztikai
gondolkodás, alapvető statisztikai fogalmak.

Kereskedelmi/közszolgálati/nonprofit média; közönség: vevő és áru; műsoridő, műsorrend, sorozatelv, infotainment.
A tanuló értelmezni tudja a valóság és a média által a valóságról kialakított kép viszonyát, ismeri a reprezentáció fogalmát, és rendelkezik a
médiatudatosság képességével (azaz képes tudatos választásra és kritikai megközelítésre).
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 11. osztály 2. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Tér- és időszervezés, utalás, verbális tartalmak audiovizuális adaptációja.

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

Órakeret/óraszám:
7 (4)

A média kifejezőeszközei
A mozgóképi elbeszélés

nevelési

A filmelbeszélés eszközrendszerének tudatosítása.
Összetettebb (időben és térben elkülönülő) cselekmények megjelenítése, tagolása.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

A montázs idő- és téralakító hatásának, a kép és a hang montázsviszonyának, valamint az intellektuális montázs
szerepének megfigyelése filmes példák (pl. szovjet avantgárd) alapján. Következtetések megfogalmazása
szóban vagy írásban.
Az irodalomból már ismert problémaközpontú szerkesztésmód (expozíció – bonyodalom – kibontakozás –
tetőpont – megoldás) elemeinek felismerése egyszerűbb (pl. rövidfilm, reklám) és összetettebb (pl. játékfilm
vagy filmsorozat) mozgóképi példák segítségével.
Összetett cselekményű (több szálon futó, nem lineárisan előrehaladó időkezelésű, bonyolult térszerkezetű)
szövegformák tagolása, értelmezése.
Szövegelemzési gyakorlat: az elbeszélő mibenléte a mozgóképi szövegekben.
Valós vagy fiktív esemény mozgóképi (pl. kisfilm) szöveggel történő megjelenítésének megtervezése storyboard készítésével, majd kivitelezése egyszerű eszközökkel (pl. mobiltelefonnal).
Kulcsfogalmak/ fogalmak:

A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: Verbális és nonverbális jelek a
közlésfolyamatban. Cselekményes műnemekhez tartozó alkotások
szerkezetének problémaközpontú megközelítése; jellemrendszer, a
jellemzés eszközei; adaptáció.
Dráma és tánc: stílus, karakter, státusz metakommunikációs
ábrázolása; érzelemkifejezés és jellemzés metakommunikációs
eszközökkel;
a dráma és a színház formanyelve.
Vizuális kultúra:
összekapcsolása.

tér-idő

kifejezése;

látvány-hang-mozgás

Montázs, elbeszélő, szerepjáték, státusz.
A tanuló képes mozgóképi szövegek értő befogadására; ismeri a mozgókép formanyelvének alapvető eszköztárát, érzékeli ezek hatását az
értelmezés folyamatára, valamint képes ezeknek az eszközöknek alapszintű alkalmazására saját szövegalkotásában is.
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 12. osztály 1. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

A média társadalmi szerepe, használata
Médiareprezentáció, valószerűség és hitelesség

Órakeret/óraszám:
6 (4)

Médiaszövegek fikciós illetve dokumentumjellege, sztereotípia, reprezentáció, tematizáció, valóságábrázolás, hitelesség, hír.
nevelési

A hitelesség igényével fellépő médiaszövegek megalkotottságának tudatosítása. Azonos események eltérő médiareprezentációinak
összevetése, eltérésük értelmezése. Sztereotípiák és konvenciók azonosítása a médiaszövegekben, saját értékelő viszony kialakítása ezekkel
kapcsolatban.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
Társadalmi csoportok (pl. bizonyos foglalkozást űzők, nők/férfiak, korcsoportok, kisebbségi csoportok) és közéleti események megjelenítése a
médiában. A reprezentációs stratégia sajátosságainak narratív és formanyelvi elemzés révén történő leírása, a felismert sztereotípiák kiemelése,
értelmezése.
A hír megalkotottságának tudatosítása változatos médiaszövegek elemzése révén: az információ hírértékének kiemelése, a hírek formai
sajátosságainak leírása (pl. montázshatások, kommentár, tabloidizáció) és a belőlük adódó értelmezési lehetőségek összevetése rövid szóbeli
beszámoló keretében. Információforrások szűrési szempontjainak elsajátítása, gyakorlása.
Fiktív információ hírként való megformálásának kreatív gyakorlata: tartalomtervezés, értéktulajdonítás, az értékelést hordozó formai elemek
kiemelése, az adott tartalomnak megfelelő szabad hozzáférésű képek és videók keresése a világhálón, kommentár megírása és a hangfelvétel
elkészítése, a kép és a hang összeillesztése.
Esettanulmány készítése arról, hogyan kerül egy aktuális esemény napirendre, majd néhány héten át tartó folyamatos előfordulás-követés révén
annak megfigyelése, milyen eszközökkel és formákban tartja a média napirenden az adott eseményt.
A dokumentarizmus jelensége: a dokumentumfilmezés klasszikus példáin bemutatni a reprodukciós és ábrázoló törekvések együttes jelenlétét.
Egy áldokumentumfilm megtekintése, a megtévesztő jegyek (pl. részletgazdagság, verbális és vizuális forrásokra való hivatkozás) és az áruló
jegyek (pl. irónia, túlzás) kiemelése közös szóbeli elemzés keretében. A környezettudatosságra nevelés érdekében ajánlottak környezeti
kérdésekkel foglalkozó valódi (pl. Kellemetlen igazság) vagy áldokumentumfilmek (pl. A hülyeség kora, Olajfalók) elemzése. Áldokumentumfilm
készítése.
Érvelő kisesszé írása a valóságtelevízió sikerének lehetséges társadalmi hátteréről.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Magyar nyelv és irodalom:
sajtóműfajok (hír, kommentár,
tudósítás, riport); a szóbeli
történetmesélés
(anekdota,
adoma) szerkezete, értékelő
elemei.
Történelem,
társadalmi
és
állampolgári ismeretek: források
hitelessége,
forráselemzés,
információgyűjtés
és
-rendezés.
Vizuális kultúra: a tapasztalati és a
reprezentált valóság viszonya.

Reprezentáció, hírérték, tabloidizáció, dokumentarizmus, valóságtelevízió, áldokumentumfilm.
A tanuló képes mozgóképi szövegek értő befogadására; ismeri a mozgókép formanyelvének alapvető eszköztárát, érzékeli ezek hatását az
értelmezés folyamatára, valamint képes ezeknek az eszközöknek alapszintű alkalmazására saját szövegalkotásában is.
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 12. osztály 2. gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Órakeret/óraszám:
A média kifejezőeszközei
6 (2)
Szerzői kultúra és tömegkultúra, mint eltérő beszédmódok
Előzetes tudás:
Tömegkultúra, archetípusok (a mítoszokban és az irodalomban), a történetiség és műfajiság megközelítési módjai (az irodalomban).
A tematikai egység nevelési
A szerzői nézőpont, a szemléleti és műfaji keretek felismerése, az ezeket szolgáló audiovizuális kifejezőeszközök azonosítása.
fejlesztési céljai:
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A mozgóképi szövegek archetípusokon alapuló működésmódjának megfigyelése. Egyes archetípusok (pl. „a szépség és a szörnyeteg” különböző
előfordulásai) jelentésmezejének értelmezése klasszikus filmes példák alapján. A jelentéskör állandó és változó elemeinek meghatározása.
Műfaji jegyek felismerése rövid filmrészletek alapján, néhány klasszikus filmműfaj (pl. western, melodráma, sci-fi) tipikus eszköztárának feltérképezése.
Saját médiafogyasztói élmények alapján rokon műfajok rendszerének felvázolása, az egyes filmműfajokhoz jellegzetes példák gyűjtése (pl. interneten
fellelhető tralierek letöltése révén), a hozott szövegrészletek önálló elemző bemutatása (pl. rövid prezentáció keretében).
Önállóan gyűjtött mozgóképi példák bemutatása annak érzékeltetésére, hogyan keverednek a műfaji jegyek egyes posztmodern filmalkotásokban, illetve
kortárs magyar filmekben.
A sztárfogalom kialakulása és módosulása. Sztárjelenség a filmen és a médiában: ismert filmszereplő és médiaszemélyiség image-ánek elemzése, a
hátterében fellelhető archetípusok meghatározása.
Filmalkotások, esetleg szemelvények megtekintése a szerzői film történetéből. A legfontosabb korstílusok (német expresszionizmus, francia avantgárd,
szovjet avantgárd, olasz neorealizmus, francia és cseh új hullám, német új film) jellegzetes példái alapján a szerzői film sajátosságainak felismerése,
elemző és értékelő megfigyelések megfogalmazása (pl. vita keretében).
Önálló anyaggyűjtés a film stílustörténetének témájából, irányzatok, filmalkotói életművek, fontos alkotások értelmező bemutatása pl. kiselőadás
formájában. A magyar filmművészet értékeinek megismerését elősegítendő feldolgozásra javasolhatók például a következő jelenségek, csoportok és
szerzők:
parabola a magyar filmművészetben, a cenzúra filmjei, magyar dokumentumfilmek;
Budapesti Iskola, a magyar új hullám;
Makk Károly, Fábri Zoltán, Huszárik Zoltán, Szabó István, Jancsó Miklós, Bódy Gábor, Jeles András, Tarr Béla.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
Kultúra és tömegkultúra, műfajfilm, műfajkeveredés, posztmodern, szerzői film, kézjegy, archetípus, sztár, hős.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Magyar nyelv és irodalom:
műfajok
rendszere;
archetípus,
stílusirányzatok
története;
nézőpont,
elbeszélői pozíció; az
irodalom határterületei: a
szórakoztató
irodalom
műfajai
(krimi,
kalandregény,
szerelmesregény stb.)
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
globalizálódó világ és
Magyarország
–
a
tömegkultúra.

A tanuló ismereteket szerez a filmkultúra területéről: érti a szerzői kultúra és a tömegkultúra eltérő működésmódját; felismeri az
elterjedtebb filmműfajok jegyeit; különbséget tud tenni a különböző stílusirányzatokhoz tartozó alkotások között.
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 10. osztály 1. szakközépiskola
Tematikai
fejlesztési cél:

egység/

Előzetes tudás:

A média kifejezőeszközei
Média-írástudás – mozgóképi szöveg – szövegértés

Órakeret/óraszám:
4 (4)

A tanuló felismeri és megnevezi a mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező, formaképző alapeszközeit.
Egyszerűbb mozgóképi szövegek értelmezése során alkalmazza az ábrázolás megismert eszközeit (cselekmény és történet megkülönböztetése,
szemszög, nézőpont, képkivágás, kameramozgás jelentése az adott szövegben, a montázsfunkciók felismerése). Egyszerűbb médiaszövegek
létrehozása, az ehhez szükséges eszközök alapszintű használata, képek szkennelése, digitális fotózás, DV-kamera használata, hang digitalizálása.

Az előzőekben tanult formanyelvi, ábrázolási alapismeretek kreatív alkalmazási képességének fejlesztése – szövegalkotás egyénileg és
projektmunkában. A médiaszövegek elkészítése során adódó egyes szerepkörökben történő munkavégzés alapjainak célszerű elsajátítása például a
tervezés, a látványszervezés, a kamerahasználat, a szerkesztőprogramok használata során. A szövegalkotást segítő szövegelemzés gyakorlása, az
ábrázolási konvenciók és az azoktól való eltérések megfigyelése, tudatosítása.
A csoportmunkához szükséges együttműködési képesség fejlesztése.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység nevelési
fejlesztési céljai:

A médiaszövegek – elsősorban a mozgóképes valamint az írott sajtóban és az online kommunikációban alkalmazott
meghatározó szövegtípusok – formaalkotó eszközeire vonatkozó alapismeretek áttekintése, ismétlése, frissítése az
életkornak megfelelő konkrét szövegpéldák alapján.
A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének felismerése, alkalmazása (a nézők számára ismerős témák,
szériaszerű filmalkotások, könnyen befogadható ábrázolási konvenciók, illetve a személyesebb, a szerzővel azonosítható
eredeti formanyelvhasználat) az életkornak megfelelő művek elemzésével.
Választható tematikájú, rövid, 3-5 perces videoetűdök megtervezése (ötlet, szinopszis, helyszín és szereplőkereséskiválasztás, jelenetterv, story-board készítés, technikai előkészítés, forgatás, anyagok számítógépre vitele és szerkesztése,
kiírás) csoportos projektmunkában, rövidfilm készítése.
Választható, megadott témákban előzetes kutatómunkára építve fényképes riport készítése, megírása, tipográfia és
tördelés, képaláírás elkészítése projektmunkában.
Az elkészült anyagok elemzése (kiegészítése, korrekciója, újraszerkesztése).
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén

Magyar nyelv és irodalom: ábrák, képek, illusztrációk
kapcsolata a szöveggel; az idő- és térmegjelöléseknek
vagy ezek hiányának értelmezése; elbeszélő, nézőpont,
történetmondás, cselekmény, helyszín, szereplő, leírás,
párbeszéd, jellemzés, jellem, hőstípus; helyzet, akció,
dikció, konfliktus, monológ, dialógus, prológus, epilógus,
késleltetés, jelenet; néhány alapvető emberi léthelyzet,
motívum, metafora, toposz, archetípus.
Vizuális kultúra: vizuális közlés szöveggel és képpel.
Összetett vizuális kommunikációt szolgáló megjelenés
tervezése.

Látásmód, koncepció, ábrázolási konvenció, kifejezőeszköz, dokumentum, fikció, műfaj, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thriller, szerzői
mű, eredetiség, ábrázolási konvenció.
Képes médiaszövegek (mozgókép, sajtóriport) egyszerűbb, a korosztálynak megfelelő szintű megfogalmazására, a kifejezőeszközök tudatos
alkalmazására. Képes a saját maga vagy másokkal közösen készített médiaszövegek önkritikus elemzésére, az alapvető fogalmazási hibák
felismerésére. Digitális kompetencia: eszközök önálló használata.
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Dráma és tánc 9. osztály gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Beavató táncszínházi tevékenység, tánc kurzuson való részvétel. A tanév során szervezett mester kurzusok
egyik foglalkozásán való részvétel, vagy a beavató színházi programokhoz történő csatlakozás.

Előzetes tudás:

A különböző táncszínházi műfajok ismerete, együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő
részvétel többféle táncos tevékenységben.

A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Órakeret/óraszám:
4/4

Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a táncos tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés
esetleges produkciós tevékenységben a szaktanár döntése alapján.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A kiválasztott programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel.
Magyar nyelv és irodalom; ének-zene; vizuális kultúra: improvizáció a zenében, a
Instrukciók, feladatok követése.
képzőművészetben, az irodalomban stb.
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban.
Közösen létrehozott, megosztani kívánt gondolatok, élmények közvetítése és Magyar nyelv és irodalom: kommunikációs, stilisztikai játékok, stílusgyakorlatok.
közlése az együttes tevékenységekben.
A színpadi tér és használatának lehetőségei, ismerkedés a színpadi térformákkal és
használatuk következményeivel.
Matematika: adott tárgy, elrendezés más nézőpontból történő elképzelése.
Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása dramatikus
és színházi jellegű alkotótevékenységek során.
Rövid mozgásos etűdépítés, és különféle feltételű improvizációk. Improvizációk a
megismert kifejezési formák összefűzésével, illetve alkotó jellegű alkalmazásával.
Egyszerűbb tánc- és mozgásszínházi műfajok felismerése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Dráma és tánc 11. osztály gimnázium

Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

Beavató táncszínházi tevékenység, tánc kurzuson való részvétel. A tanév során szervezett mester kurzusok
egyik foglalkozásán való részvétel, vagy a beavató színházi programokhoz történő csatlakozás, a színházi Órakeret/óraszám:
táncos növendékek év végi vizsgaelőadásába történő becsatlakozás.
7/7
A különböző táncszínházi műfajok ismerete, együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő
részvétel többféle táncos tevékenységben.

Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a táncos tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés
esetleges produkciós tevékenységben a szaktanár döntése alapján/ az év végi vizsgaelőadás létrejöttében. Alkalmazkodás a dramaturgiai,
koreográfiai elvárásokhoz.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A kiválasztott programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel.
Magyar nyelv és irodalom; ének-zene; vizuális kultúra: improvizáció a zenében, a
Instrukciók, feladatok követése.
képzőművészetben, az irodalomban stb.
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. Ének-zene: a ritmusszervező ereje, a zene és a mozgás élményt erősítő összekapcsolása,
Közösen létrehozott, megosztani kívánt gondolatok, élmények közvetítése és az önkifejezés és az egymásra figyelés harmóniája.
közlése az együttes tevékenységekben.
A színpadi tér és használatának lehetőségei, ismerkedés a színpadi térformákkal és Magyar nyelv és irodalom: kommunikációs, stilisztikai játékok, stílusgyakorlatok.
használatuk következményeivel.
Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása dramatikus Matematika: adott tárgy, elrendezés más nézőpontból történő elképzelése.
és színházi jellegű alkotótevékenységek során.
Mozgóképkultúra és médiaismeret: a vizuális hatáskeltés eszközeinek ismerete.
Rövid mozgásos etűdépítés, és különféle feltételű improvizációk. Improvizációk a
megismert kifejezési formák összefűzésével, illetve alkotó jellegű alkalmazásával.
Testnevelés és sport: rendszeres fizikai aktivitás, a mozgáskészség fejlesztése, igény az
Egyszerűbb tánc- és mozgásszínházi műfajok felismerése.
egészséges és esztétikus test iránt, biomechanikailag helyes testtartás.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint. Vizsgaelőadás, előadó művészet, koreográfia, dramaturgia.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben. Mozgásos improvizáció tánc-, illetve mozgásszínházi
technikák alkalmazásával.
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Dráma és tánc 12. osztály gimnázium
Tematikai egység/ fejlesztési cél:
Előzetes tudás:

Beavató táncszínházi tevékenység, tánc kurzuson való részvétel. A tanév során szervezett mester kurzusok
egyik foglalkozásán való részvétel, vagy a beavató színházi programokhoz történő csatlakozás, a színházi Órakeret/óraszám:
táncos növendékek év végi vizsgaelőadásába történő becsatlakozás.
6/6
A különböző táncszínházi műfajok ismerete, együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő
részvétel többféle táncos tevékenységben.

Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a táncos tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés
esetleges produkciós tevékenységben a szaktanár döntése alapján/ az év végi vizsgaelőadás létre jöttében. Alkalmazkodás a dramaturgiai,
koreográfiai elvárásokhoz.
Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:
Kapcsolódási pontok:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

A kiválasztott programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel.
Magyar nyelv és irodalom; ének-zene; vizuális kultúra: improvizáció a zenében, a
Instrukciók, feladatok követése.
képzőművészetben, az irodalomban stb.
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban. Ének-zene: a ritmus szervező ereje, a zene és a mozgás élményt erősítő összekapcsolása,
Közösen létrehozott, megosztani kívánt gondolatok, élmények közvetítése és az önkifejezés és az egymásra figyelés harmóniája.
közlése az együttes tevékenységekben.
A színpadi tér és használatának lehetőségei, ismerkedés a színpadi térformákkal és Magyar nyelv és irodalom: kommunikációs, stilisztikai játékok, stílusgyakorlatok.
használatuk következményeivel.
Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása dramatikus Matematika: adott tárgy, elrendezés más nézőpontból történő elképzelése.
és színházi jellegű alkotótevékenységek során.
Mozgóképkultúra és médiaismeret: a vizuális hatáskeltés eszközeinek ismerete.
Rövid mozgásos etűdépítés, és különféle feltételű improvizációk. Improvizációk a
megismert kifejezési formák összefűzésével, illetve alkotó jellegű alkalmazásával.
Testnevelés és sport: rendszeres fizikai aktivitás, a mozgáskészség fejlesztése, igény az
Egyszerűbb tánc- és mozgásszínházi műfajok felismerése.
egészséges és esztétikus test iránt, biomechanikailag helyes testtartás.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint. Vizsgaelőadás, előadó művészet, koreográfia, dramaturgia.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben. Mozgásos improvizáció tánc-, illetve mozgásszínházi
technikák alkalmazásával. Képes a koncentrált, önálló tevékenységre és csapatmunkára, gondolkodásmódja kreatív, alkalmas az alkotásra.
Ismeri a színházi és drámai formanyelv és dramaturgia alapjait.
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Dráma és tánc 10. osztály szakközépiskola
Tematikai egység/ fejlesztési cél:

Előzetes tudás:
A tematikai egység
fejlesztési céljai:

nevelési

Beavató táncszínházi tevékenység, tánc kurzuson való részvétel. A tanév során szervezett mester kurzusok
egyik foglalkozásán való részvétel, vagy a beavató színházi programokhoz történő csatlakozás.

Órakeret/óraszám:
4/4
A különböző táncszínházi műfajok ismerete, együttműködés páros, kiscsoportos és teljes csoportos tevékenységekben. Alkotó, cselekvő
részvétel többféle táncos tevékenységben.
Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel kialakítása, fejlesztése csoportos tevékenységekben, irányító és irányított helyzetben.
Részvétel a táncos tevékenységek elemző megbeszélésében, önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. Részvétel vagy közreműködés
esetleges produkciós tevékenységben a szaktanár döntése alapján.

Követelmények – ismertek/fejlesztési követelmények:

Kapcsolódási pontok:

A kiválasztott programban való alkotó, vagy közreműködő részvétel.
Magyar nyelv és irodalom; ének-zene; vizuális kultúra: improvizáció a zenében, a
Instrukciók, feladatok követése.
képzőművészetben, az irodalomban stb.
Összehangolt, együttes tevékenység, a hallottak, látottak tudatos használata.
Csoportos és egyéni célirányos helyzetértékelés és döntési képesség szituációkban.
Közösen létrehozott, megosztani kívánt gondolatok, élmények közvetítése és Magyar nyelv és irodalom: kommunikációs, stilisztikai játékok, stílusgyakorlatok.
közlése az együttes tevékenységekben.
A színpadi tér és használatának lehetőségei, ismerkedés a színpadi térformákkal és
használatuk következményeivel.
Matematika: adott tárgy, elrendezés más nézőpontból történő elképzelése.
Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása dramatikus
és színházi jellegű alkotótevékenységek során.
Rövid mozgásos etűdépítés, és különféle feltételű improvizációk. Improvizációk a
megismert kifejezési formák összefűzésével, illetve alkotó jellegű alkalmazásával.
Egyszerűbb tánc- és mozgásszínházi műfajok felismerése.
Kulcsfogalmak/ fogalmak:
A kurzust vezető mester/beavató programot irányító választása szerint.
A fejlesztés várt eredményei az
évfolyam végén:

Aktív közreműködés az adott tevékenységi formában, és elemző értékelésükben.
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Testnevelés
Kerékpározás
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 9-12.
1-7. óra
KRESZ – elméleti közlekedési ismeretek
Releváns jelzések (közúti jelzőtáblák, jelzőlámpák, rendőri jelzések, útburkolati jelek) ismerete.
Kerékpáros közlekedési szabályok (kifejezetten a kerékpárosokra vonatkozó jelzések) ismerete.
Közlekedés során előforduló veszélyhelyzetek felismerése.
Veszélyes helyzetek elemzése (például: holttér fogalma, teendő másik fél elsőbbségadási kötelezettségének figyelmen kívül hagyása esetén).
Kerékpár kötelező felszerelései a vonatkozó rendelet (1/1975. [II. 5.] KPM-BM együttes rendelet – a közúti közlekedés szabályairól) alapján.
A kerékpár KRESZ által ajánlott és alternatív felszerelései megismerése.
Gyakorlásközlekedési témájú társasjátékokkal.
A közlekedéssel összefüggő alapvető szakkifejezések helyes használata.
8-12. óra
Kerékpárismeret
Ismerkedés a kerékpárral
Kerékpárméretek (kerékméret, vázméret) megismerése, megkülönböztetése. Alapvető kerékpártípusok (mountain bike, országúti, városi stb.) megkülönböztetése.
Kerékpár (elsősorban nyeregmagasság) helyes beállítása használója testi adottságaihoz (magasság, kar, láb hossza).
Kerékpárjavítás, - szerelés
Kerékpárszereléshez szükséges eszközök, szerszámok megismerése, gyakorlati használata: egyszerű, otthon is javítható hibák felismerése, javítása (defektjavítás, elemcsere a
lámpákban, leesett lánc visszahelyezése) a megfelelő szerszámok segítségével.
Egyéb jellemző, kerékpárszerviz igénybevételét igénylő hibák felismerése (fékjavítás, váltóállítás stb.), teendők a szervizben.
Kerékpár alkatrészeinek, azok szerepének megismerése Váltó, illetve annak helyes használata.
A kerékpár felszerelése
A kerékpár KRESZ alapján kötelező és ajánlott felszerelései (ismétlés).
Ajánlott felszerelések (sárvédő, csomagtartó, kulacstartó) megismerése. Kerékpárzárak és azok helyes használatának elsajátítása.

Védőfelszerelések megismerése:
kerékpáros-fejvédő és annak helyes beállítása, használata;
kerékpáros-szemüveg;
kerékpáros kesztyű;
egyéb, speciális védőfelszerelések: mire való a térdvédő, könyökvédő, gerincvédő?
Kerékpározásra alkalmas ruházat ismérvei, annak eldöntése, hogy egy adott ruházat alkalmas-e kerékpározáshoz.
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Kerékpár-történet
Alapismeretek elsajátítása: a kerékpár, mint közlekedési és sporteszköz kialakulásának rövid története. (A velocipédtől a karbon kerékpárokig.)
Alapvető kerékpártípusok megkülönböztetése:
hegyikerékpár (mountain bike);
országúti kerékpár;
városi/túra kerékpár;
BMX.
A kerékpár napjainkban
A fenntartható közlekedés lehetőségei. A kerékpár helye napjaink közlekedésében. A kerékpár, mint turisztikai lehetőség. Példák gyűjtése, tapasztalatok megosztása.
A kerékpár helye a sport világában
Az összes újkori olimpián szerepelt, több szakága is olimpiai
versenyszám (országút, pálya, BMX cross, mountain bike).
Nem olimpiai versenyszámok: terep (cyclocross), teremkerékpár (ezen belül kerékpárfoci, művészi kerékpározás), trial, downhill, cross, parkokban űzhető szakágak
(flatland, dirt, park, freestyle).
A világ legnagyobb versenyei (pl. a Tour de France a harmadik legnézettebb sportesemény a világon az olimpia és a labdarúgó-világbajnokság után).
Kerékpározással kapcsolatos egyéb tudnivalók
Gerincferdüléstől való félelem alaptalanságának belátása.
Különféle időjárási körülményekre való felkészülés (teendők esőben, hidegben).
A kényelmetlen üléspozícióból eredő kellemetlenségek elkerülése.
Kerékpár, mint rehabilitációs eszköz (pl. térd- vagy bokasérülés esetén).
A kerékpárral kapcsolatos alapvető szakkifejezések használata.
13-30. óra
Kerékpár-kezelési ismeretek (gyakorlati oktatás)
Kerékpár, fejvédő megfelelő beállítása
Kerékpár (elsősorban nyeregmagasság) helyes beállítása használója testi adottságaihoz (magasság, kar, láb hossza). Fejvédő beállítása viselője számára.
Kerékpár ellenőrzése elindulás előtt
fékek állapota;
gumik állapota;
kerekek állapota (agyak, küllők, felnik ellenőrzése);
hajtásrendszer (lánc, váltók) ellenőrzése;
fejcsapágy, középcsapágy ellenőrzése;
KRESZ által előírt kötelező felszerelések megléte.
Alapvető kerékpár-kezelési technikák
Elindulás, megállás
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elindulás folyamata: megfelelő lábtartás (pedál helyzete), körülnézés, karjelzés, körülnézés;
megállás: fékek megfelelő használata, megfelelő lábtartás (pedál helyzete) megálláskor.
Magabiztos egyenes vonalú mozgás
egyenletes tekerés;
kerékpár egy kézzel irányítása;
környezet megfigyelése (körülnézés, hátranézés) menet közben;
karjelzések gyakorlása.
Kanyarodás, irányjelzés
szlalomozás;
kerékpár magabiztos irányítása egy kézzel kanyarodás közben;
karjelzések helyes használata;
környezet megfigyelése (körülnézés, hátranézés) menet közben,
akadályok kikerülése.
Váltóhasználat
első és hátsó váltó megismerése;
áttételek értelmezése;
váltóhasználat gyakorlása.
Játékos képességfejlesztő feladatok
A technikai elemek gyakorlása játékokban, játékos feladatokban:
„lassúsági verseny”;
„kerékpár-szlalom”;
„kiszorító”.
31-36. óra
Kerékpártúrán
Felkészülés a túrára
Túraútvonal készítése.
Térképes ismeretek felhasználása, útvonaltervező programok, internetes térképek használata.
Kerékpárutak feltérképezése.
Látnivalók számbavétele.
Erőnlétnek megfelelő útvonal kiválasztása. Társ (ak) kiválasztása.
Kerékpár felkészítése: átvizsgálás, megfelelő beállítás, KRESZ által megszabott kötelező felszerelések meglétének ellenőrzése (szerszámkészlet, pumpa, defektjavító készlet).
Megfelelő mennyiségű folyadék és táplálék előkészítése, elcsomagolása. Kiszáradás, éhezés veszélyei, ezek elkerülése.
Eszközök, szerszámok, étel-ital szállítása kerékpáron.
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Túra közben
Viselkedési szabályok közúton, erdőben.
Baleset-megelőzés: féktávolság, egy sorban, út szélén közlekedés, odafigyelés a többiekre.
Alkalmas pihenőhelyek keresése.
Megállás túra közben.
Tennivalók baleset esetén (segélyhívó telefonszámok, teendők).

Tantárgy: Korcsolya
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 9-12.

1-4. óra
Guggolás
A stabilitást készíti elő ez a gyakorlat és szép lassan megkezdődik a csúszás előkészítése is, amíg a guggolás zajlik.
Roller
C vágások folyamatosan
A rollerezés továbbfejlesztésére irányuló feladat, ami szintén gyors irányváltoztatásokra ad lehetőséget. A combra is nyugodtan lehet támaszkodni, de a hajtó, toló láb,
soha nem hagyja el a jeget, csak pici c vágásokkal külső- és belső élen vándorol a sarokkal történő hajtás során. Mindkét lábbal egyformán végre kell tudni hajtani, csak
utána lehet továbblépni erről a feladatról.
Bója fölött áthaladás
Az áthaladás megfelelő időközönként ismétlődik, ezért van egy lendületszerzés, majd azt követi a terpeszben történő átcsúszás, aminél már a páros lábon történő 48
csúszás is elkezdődik valamint a halacska nevezetű gyakorlat is előkészítésre kerül. Fontos, hogy törekedni kell már most arra, hogy a lábfej elől ütődjön össze, mert így
már a hóeke fék alapmozdulata is rögzülni kezd.
5-8. óra
Halacska
Ez a gyakorlat eléggé komplexnek minősül, amely során a sarokkal történő hajtás készítjük elő. De megtörténik a külső és belső él használat is a penge teljes hosszának
igénybevételével együtt. A térdek folyamatosan, nyúlnak, hajlanak, ami által már a tolóerő növekedése is megvalósul és közben még mindig c vágások vannak, de már
nagyobb ívben, amivel az íves korcsolyázás előkészítései is elkezdődnek.
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Sarkon történő korcsolyázás
Nagy terpeszben indulnak a tanulók, egyenes vonalon, egymás után, és a belső élek sarokrészével, folyamatos térdnyújtások és hajlítások mellett hajtják magukat. A lábak,
soha nem emelkedhetnek el a jégtől, azaz a lépő fázis nem része a feladatnak, csak a csúszás és a tolás a lényeges ebben a gyakorlatban.
Futás
A futás, a lépő fázist fogja segíteni és a folyamatosan koordinált mozgásban lesz hasznos, mert helyesen végrehajtva a test oldalra történő akaratlan kiforgását előzi meg.
T siklás
A két láb egy t betűt formáz és a lehető legnagyobb térdhajlítás után, egy hirtelen toló mozdulattal, a toló láb teljes kinyújtásával haladunk tovább, teljesen egyenes
vonalon a penge közepére, mindkét élre helyezve a testsúlyt.
9-12. óra
Félköríves korcsolyázás
A pici c vágások helyett már félköríveket kérünk. Ez is lehet vonal fölött úgy, hogy vonaltól indul a sarok, majd az ív következik és vonalnál ér vissza a penge eleje, úgy,
hogy nem érhet a vonalhoz. Itt az egész pengét használjuk, de lendületet a sarokkal veszünk. Elsőként mindig a belső élen történő haladással kezdjük, majd utána a külső
élen. Fontos a megfelelő láblendítés ezeknél a feladatoknál, amivel tartható a sebesség.
Csúszások
Egy nagy lendületszerzés követően, adott ponttól kell tovább csúszni pl. golyóba (összegörnyedve), ahol a sebességre is törekedhetünk. A csúszások történhetnek páros
és fél lábon is.
Hosszú siklás/ macijárás
Folyamatos váltott lábbal történő t indulás utáni siklás a cél, egy kihelyezett tárgy felett. A kar lehet összekulcsolva a hát mögött, hogy a fékezést csak a láb végezze és a
törzs ne tudjon beleavatkozni ebbe.
Mérlegek
Egy szintén adott távolság között végrehajtandó feladat, aminek lényege az egyenletes vonalon történő egyensúly megtartása, törzsforgatás és végtag kilengés nélkül.
Óriáslépés
A gyakorlat nagyon pontos odafigyelést igényel, mert csak a penge elülső hegyén lépkedés a cél és a haladás így valósul meg. Ilyenkor többnyire a külső-, és belső élét is
használja a tanuló.
Törpejárás a penge elején
Az óriáslépést követően kell összezsugorodni, az egyensúly megtartása mellett, majd fel-, le - mozgatva a törzset. Nagy összpontosítást igénylő feladat, ami magas
terheléssel jár együtt, ezért a combizmokat jól mozgassuk át előtte és lehetőleg már a fő rész elején vegyük elő ezt a feladatot.
Sarkon járás
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13-16. óra
Keresztlépéssel történő korcsolyázás
A keresztlépéses gyakorlatokhoz már tejes mértékben uralni kell az előre,- hátra és felfelé, - lefelé történő testtömeg kilengéseket és azok megfordítását, összehangolását.
A feladatot már megalapoztuk a korábbi gyakorlatokkal (oldalra futás – keresztlépésekkel), de tovább nehezítjük azzal, hogy a lépés számot kötelezően megadjuk és már
a lefektetett magas bóják között haladunk vagy nagyobb távot próbálunk megtenni így, mindkét irányba.
Koszorú előre
17-20. óra
A hátrafelé korcsolyázás
Bója érintés
El kell kezdeni hátra lökéseket végezni és a kihelyezett bóják megérintése a cél, figyelve arra, hogy ne lépjenek azok széléra, nehogy esés legyen belőle.
Bot kikerülése szlalomban
A folyamatos váltakozása a karnak a cél, hogy a vállból történő plusz lendületvételre is ráérezzen mindenki.
Hátrafelé –terpeszben történő korcsolyázás
A két láb folyamatosan nyújtást és hajlítást végez, miközben a testsúly folyamatosan a hajlított láb fölé kerül.
Hátrafelé csúszás
Itt már képesek a nyújtott-, hajlított mozgással való terpeszben történő hátrahaladásra a tanulók, amit csak annyival nehezítünk, hogy egy adott ponttól, összezárt bokával,
fél guggolásban, csúszással fejezzük be a gyakorlatot.
Roller hátrafelé, egyenes vonalon
Rövid C vágásos korcsolyázás hátra
Halacska hátrafelé
21-24. óra
Moonwalk
Párhuzamos korcsolyázás hátra
A két láb a megindítás után, szinte teljesen összezárva, síelő mozdulatokat végrehajtva adja a lendületet. A csípő itt nagy mozgástartományban fog jobbra és balra lendülni.
Ívben történő korcsolyázás
Szlalom
Folyamatos keresztlépések hátra
Van egy lendületszerző szakasza ennek a feladatnak, amit folyamatos keresztlépések követnek egyenes vonalon, úgy, hogy mindig a másik láb elé kell lépni külső éllel.
Keresztlépéssel – irányváltoztatással történő korcsolyázás
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Keresztlépéses korcsolyázás, melynek alapfeltétele a megfelelő koszorúzással eltöltött (sokszor, monotonnak vélt idő), amivel a gyors irányváltásokat tudjuk elérni
sebesség visszaesés nélkül.
Indulások
T indulás
A két lábat a legnagyobb mértékben behajlítjuk, majd a hátsó láb maximális nyújtásával szerzünk lendületet.
Keresztlépéssel elindulás
Csak az első lépés kereszt, amelyből rögtön egy csípőforgatás következik és utána már egyenes vonalon haladunk tovább, a lehető legnagyobb erővel. Lehet például botok
közti belépéssel és azok távolságának változtatásával, így frekvenciát is növelhetünk.
25-28. óra
Fékezések
Előre egy lábbal, belső élen
A test tengelyéhez viszonyítva is szét lehet bontani ezeket a fékezéseket. Fékezhetünk a test mögött lévő láb belső élével és a test előtt lévő láb belső élével, de a test
mellett is. A testsúly mindig a támaszlábon lesz, míg a fékező lábat a lehető legkisebb módon terheljük meg.
T vonalas csúszó fék
A hátul lévő korcsolya egész pengéjét a jégre fektetjük és húzzuk magunk után a lábat (ne a korcsolya cipőt).
Hóekefékezés
Az egyik lábat a test elé csúsztatjuk kissé befelé döntve a térdet, a lábfej befelé forgatásával, de itt inkább a penge közepe és sarka fogja a nagyobb munkát végezni.
Fél fékezés
A test 90 fokot fordul ennél a fékezésnél a penge közepén, elején, majd, hírtelen elkezd befelé és kissé előre dőlni. Az egyik láb a levegőben, sarokemelést végez, de
figyeljünk, ne forduljon ki nagymértékben, mert esés a következménye, ha nincs időben megállítva ez a láb. A fékező lábat folyamatosan hajlítva, erősen elkezdjük tolni a
jégbe, majd egy rövid siklási szakasz után megállítjuk a testet. Ennek a szakasznak az útját, folyamatosan csökkenteni kell, akár egy lépés utáni vagy teljes sebesség utáni
azonnali megállás lesz a cél.
Előre páros lábon
Ez a csoport nagyon összetett, mert a két láb, külső és belső élei és a penge három
fő része sok lehetőséget ad, ezért lehet a fékezés nyitott és zárt tartásban, lehet
külső- külső, belső- belső és váltott módon is.
Hátra páros lábon
A legalapvetőbb fékezési forma hátramenet során. Hóekefékezést kell csinálni a
sarok lenyomásával, amiben a két lábfej ki van fordítva.
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29-32. óra
Társas gyakorlatok előre-, hátra
Társ tolása
Itt már jobban oda kell figyelni a kommunikációra és próbáljunk társítani is. A társ tolása, egy egyszerű „bevásárlókocsis” kifejezéssel már egyből humort, lazaságot visz
a feladatban és általában mindig tudják, mekkora sebességgel kell tolni, hogy kell kanyarodni
Társ húzása
A lényeg szinte ugyanaz, mint az előbb, de itt lehet lányoknál „hintónak”, fiúknál „kamionnak” nevezni, ami megint egy pozitív kapcsolatot teremt. Itt is be kell állítani a
megfelelő testhelyzetet és ezt megkövetelni a feladat végzése során.
Társ húzása háttal
Itt a hátsó ember menetiránnyal szemben huzatja magát, míg társa elkezdi a hátrafelé korcsolyázás össze fázisát szép lassan megtanulni.
33-36. óra
Jéghoki alapok
- Gyakorlatok koronggal, ütővel,
- Kapura lövés
- Passzok
- Jéghoki játék 2 csapattal, 1 vagy akár több koronggal
Játékok
A foglalkozásokat célszerű játékkal befejezni, mert akkor ez marad meg leginkább az résztvevők fejében a sok pozitív inger hatására. A kezdőknél a legjobb játék a
„vonatozás” vagy „kígyó”. A játék lényege, hogy az oktató lesz a mozdony vagy a kígyó feje és lassú korcsolyázással (összekapaszkodás nélkül) halad a sor. Ezt fokozatosan
irányváltások is követhetik, de fontos, hogy ne legyen benne hirtelen kanyar.
Szoborjáték
A lényeg, hogy amikor az oktató megfordul, már senki ne legyen mozgásban, azaz állóra fékezzen. Aki még mozog, kiesik.
Búj-búj zöldág
Páros gyakorlat, ahol a cél a két tanuló összekulcsolt keze alatt való átbújás. Ezt mindenki ismeri, aki részt vesz egy oktatáson, mert intézményeikből hozzák magukkal,
mint játék.
1 perc fogó
Itt az oktató jól tudja befolyásolni a játékot és mindenki szerephez tud benne jutni. A lényeg, hogy adott időre, ki tud több embert megfogni. (Reigl, 1997)
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Sima fogó
Akit megfognak, az kézfeltétel után fogává válik. Sok szabályt lehet közben kitalálni. (Reigl, 1997)
Halászfogó
Egy adott területnek kell átjutni oda-vissza a csoportnak, és akit megfognak, az beáll fogónak. Az utolsó győz, aki nem kaptak el egyszer sem. (Reigl, 1997)
Páros fogó
Összekapaszkodott párok, megfognak egy embert, majd hárman folytatják és egy újabb megfogásnál, két párossá szakadnak. Az győz, akit nem kapnak el.
Sorversenyek
Az adott tanulási blokk és a korábbi elemek bármelyik feladata alkalmas erre a célra, csak a pontozásra kell figyelnie az oktatónak, de a kísérő személyek ebben segítséget
jelenthetnek.
Tantárgy: Kosárlabda
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 9-12.
1-6. óra
1:1 elleni játék előkészítése
• rengeteg ügyességi feladat egy, illetve két labdával
• sarkazás, cselezés (hármas fenyegetés)
• megindulás, megállás
• labdavezetés előkészítése
• labdavezetés, irányváltások
• állóhelyből dobás
• lepattanó szedése
• büntetődobás
• fektetett dobás
• tempódobás előkészítése
• horogdobás
7-12. óra
folyamatos 1:1
2:2 elleni játék
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13-18. óra
• egykezes és kétkezes átadások (cicajáték!)
• labda nélküli mozgás
• páros lefutás (védő!)
• befutások (hátsó is; 1, illetve 2 védővel)
• folyamatos 2:2
• kommunikáció

19-24. óra
3 ember kapcsolata
• hármas lefutás
• esetleg hármas nyolcas (előkészítő jelleggel)
• „add és fuss” játék
• emberfölényes helyzetek
25-26. óra
5:5 elleni játék
• tanultak alkalmazása
• egész pályás letámadás
• gyors indítás
• besegítő védekezés
Tantárgy: Lovaglás
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 9-12.
1-12. óra
Gyakorlat I.
(Kapcsolatkialakítás a lóval, stabil ülés)
Egyensúlyérzék fejlesztése, bizalom, önfegyelem kialakítása, kapcsolat kialakítása az állatvilággal, a lovakkal, felelősségtudat kialakítása, test- és környezettudatos magatartás
kialakítása, testi fejlődés támogatása, mozgástapasztalat és mozgáskészség-készlet fejlesztése. A ló életmódja, sajátosságai.
A ló megközelítése.
A lóra való fel- és leszállás.
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Ülés.
Lábtartás.
Jármódok (lépés, ügetés).
Ülésváltás.
Felszerelés.
Segítségek.
Mozgásformák.
13-32. óra
Gyakorlat II.
(Szabadon lovaglás alapjai, segítségadások)
Testi fejlődés támogatása, helyes testtartás kialakítása, fizikai edzettség fejlesztése, koncentrációs készség növelése, a kondicionális és a koordinációs képességeknek az
életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése. Kívánatos személyiségvonások megerősítése: félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, a természet
szeretete, kitartás, feladatorientáltság, empátia, felelősségtudat, önbizalom és kooperációs képesség, öröm- és élményszerzési lehetőség biztosítása.
Ápolási ismeretek.
Takarmányozási ismeretek.
Helyes szártartás.
Osztályban lovaglás szabályai.
Lovardai alakzatok.
Segítségadások.
33-34. óra
Elmélet I.
(Lovardai rend és alapfogalmak)
Kommunikáció elősegítése és szókincs bővítése, környezettudatos magatartás kialakítása.
A lovardai rend ismerete.
Érzékszervek sajátosságai.
Testtájak.
Küllemi jegyek.
Ló- és lovas felszerelések és részeik.
Lóval kapcsolatos népi játékok, énekek.
35-36.óra
Elmélet II.
(Lóismeret, lóhoz kapcsolódó szakmák, munkafolyamatok)
A gyakorlati tevékenységek elméleti alapjainak megismerése és az összefüggések felismerése.
Alapsegítségek és lovardai alakzatok.
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Jegyek és küllemi sajátosságok.
Hagyományos magyar lófajták. Lótartási ismeretek.
Lovas szerszámok ismerete és ápolásának gyakorlata.
Lóhoz kötődő szakmák.
Tantárgy: testnevelés
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 9-12.
1-4. óra
Természetes és nem természetes mozgásformák
Rendgyakorlatok – térbeli alakzatok kialakítása
Az óra szervezéséhez szükséges térformák, alakzatok és kialakításuk. Sorakozó vonalban és oszlopban. Táv- és térköz felvétele. Nyitódás, zárkózás. Igazodás, takarás.
Testfordulatok. Megindulás, megállás. Fejlődés, szakadozás.
Gimnasztika
Természetes és szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok az ízület– és gerincvédelem szabályainak megfelelően, eszköz nélkül és eszközökkel, egyénileg, párban, valamint
csoportban, játékos feladatokkal és versengésekkel összekötve. Szabadgyakorlati alapformájú 48 ütemű szabad-, társas-, kéziszer- és szergyakorlatok.
5-12. óra
Sportjátékok
Kosárlabdázás
Labda nélküli technikai gyakorlatok:
Megindulás, megállás. Futás közben iram- és irányváltoztatások. Felugrások egy és páros lábról. Alaphelyzet. Cselezés meginduláskor és futás közben. A védőtől való
elszakadás legegyszerűbb módjai.
Labdás technikai gyakorlatok:
Labdás ügyességi gyakorlatok. Labdavezetések: magas, középmagas, mély labdavezetés helyben és haladással, mindkét kézzel. Labdavezetéses feladatok. Hosszú és rövid
indulás. Megállás, sarkazás 1, 2 leütés után, labdavezetésből és önpasszból.
Átadások – átvételek: kétkezes mellső-, felső-, egykezes felsőátadás helyben és mozgás közben pattintva is. Páros lefutás. Kosárra dobások: kosárra dobás helyből egy kézzel.
Fektetett dobás 1, 2 leütésből, labdavezetésből mindkét oldalról. Fektetett dobás labdavezetésből, önpasszból, mindkét oldalról.
Taktikai gyakorlatok: emberfogásos védekezés: taposás alaphelyzetben. A védekezés kar- és lábmunkája. Védőmozgás, a védő helyezkedése.
Röplabdázás
Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alaphelyzet. Igazodás a labdához.
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Labdás technikai gyakorlatok: alkarérintés (könnyű műanyag labdával, majd röplabdával): egyéni és páros gyakorlatok. Alsó egyenes nyitás: a nyitás gyakorlása egyénileg és
párokban. Kosárérintés: egyéni és páros gyakorlatok. Kosár- és alkarérintés összekapcsolása, kísérletek a folyamatos és váltakozó érintésekre. Felső ütőérintés: egyénileg és
párokban.
Taktikai alapgyakorlatok: nyitásfogadás csillag alakzatban. Nyitás – nyitásfogadás. Felállás és helyezkedés a nyitásfogadásnál.
Kézilabdázás
Labda nélküli technikai gyakorlatok: alaphelyzet; védekező és támadó lábmunka; megindulás – megállás; ütközések; cselek. Irányváltoztatások; fordulatok labda nélkül. A laza
és a szoros emberfogás technikája.
Labdás technikai gyakorlatok: a labda fogása; guruló labda felvétele állóhelyben és mozgás közben. Labdavezetés mindkét kézzel állásban és mozgás közben, önszöktetéssel,
irány-, iramváltással. Egy- és kétkezes átadások helyben és mozgás közben, nehezített feltételek között is (kétkezes felső, mellső, pattintott; egykezes felső átadás helyben –
kilépéssel). Labdaátvétel és - átadások: különböző irányból érkező labda átvétele; átadások mozgás közben különböző irányba és távolságra; különleges labdaátadási formák.
Célba dobási gyakorlatok. Kapura lövések: helyből; kilépéssel; 3 lépés után; felugrásból; különböző lendületszerzés után; passzív, fél aktív és aktív védővel szemben. Bedobás.
Szabaddobás. Büntetődobás. Ütközések. Kapusmunka: alaphelyzet; helyezkedés; védés kézzel, lábbal; kidobás.
Taktikai gyakorlatok: 1:1; 2:1 elleni játék. Védekezés 6:0-ás területvédekezéssel. A védő, a támadó helyezkedése. Egyéni védekezés: a védő helyezkedése a labda nélküli és a
labdát birtokló támadóval szemben. Támadásból védekezésbe való visszarendeződés.
Labdarúgás
Labdás technikai gyakorlatok
Játékos labdás feladatok 234 vagy több játékos együttműködésével, különböző alakzatban, átadások irányának megváltoztatásával. Labdahúzogatás, - görgetés; haladás
közben. Labdavezetések külső és belső csüddel, mindkét lábbal, különböző alakzatban. Dekázás. Rúgás: belső csüddel, teljes csüddel, állított labdával, mozgásból, oldalról és
szemből érkező labdával. Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal, átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoztatással. Labdalevétel:
talppal, belsővel, combbal. Fejelés: előre, oldalra, érkező labdával. Alapszerelés, megelőző szerelés, labdaátvétel megakadályozása. Egyszerű cselek. Partdobás.
Taktikai gyakorlatok: párharcok az 1:1 elleni játékban, labdaszerzés, szabályos szerelés a játékban. Szabadulás emberfogásból elfutással és testcsellel. Támadásból védekezésbe
való visszarendeződés. 2:1 elleni játék. Kisjátékok: 2:1, 3:1, 4:2 alkalmazása egy és két udvarra. Területvédekezés. Felállási formák a kispályás játékban.
Kapusmunka: alaphelyzet, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás állított, lepattintott labdával.
13-18. óra
Atlétikai jellegű feladatok
Futások, rajtok:
Lassú futás tempóváltással. Futóiskolai gyakorlatok. Akadályfutás. (A szabadban természetes akadályok, a teremben tornaszerek leküzdése.) Közepes iramú futás. Iramfutások
lendületesen, természetes mozgással. Állórajt, térdelőrajt. Rajtok–indulások különböző kiinduló helyzetből.
Vágtafutások, gyorsfutások irányváltoztatással, különféle színtereken. Repülő és fokozó futások 3040 m-en. Vágtafutások 2030 m-n. Tartós futás a táv növelésével és a
távnak megfelelő iram megválasztásával.
Szökdelések, ugrások:
Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Helyből távolugrás, folyamatosan is. Távolugrás guggoló- vagy lépő technikával, 814 lépés nekifutásból az elugrás helyzetét tartva, elugró
sávból.
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Dobások:
Dobóiskolai gyakorlatok: dobások és lökések különböző kiinduló helyzetből tömött labdával, helyből és 34 lépéses lendületből. Dobások és lökések különböző célba, különböző
labdával. Kislabda hajítás célba és távolba nekifutással.
19-26. óra
Torna jellegű feladatok
Torna
A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező.
Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, kúszások. Támlázások különböző irányokban, különböző szereken. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás,
nyújtás. Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe, sorozatban is. Zsugor fejállás. Fejállás, különböző lábtartásokkal. Fejállásból
gurulóátfordulás előre, különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe. Fellendülés kézállásba, bordásfalnál. Fellendülés kézállásba és gurulóátfordulás.
Spárgakísérletek. Mérlegállás. Hanyattfekvésből emelés hídba. Kézen átfordulás oldalt, mindkét irányba. Összefüggő talajgyakorlat.
Függéshelyzetek és függésgyakorlatok: változatos feladatok függőszereken függőállásban, függésben, fekvő függésben. Bordásfalon függésben haladás oldalt, felfelé és lefelé.
Függésben húzódzkodások. Kötélmászás, mászó kulcsolással.
Aerobik (lányoknak és fiúknak)
Alapállás
24 ütemű alaplépések (Low–impact):
járás (march), sarokérintés (heel dig), támadólépés (lounges), lábujjérintés (toe touch), kitörés (squat), térdlendítés (knee lift), saroklendítés (leg curl), lép-zár-lépés (steptouch), A-lépés (A step), V-lépés (V step), mambo, csa-csa-csa.
2–4 ütemű alaplépések (Hi-impact):
futás (jog), terpesz-zár (jumping jack), sasszé (chasse).
Zenére történő mozgások aerobik alaplépésekkel:
egyszerű alaplépések magas ismétlésszámmal, karmunkával; alaplépések variálása – kombinálása (haladással, karmunkával); alaplépések összekapcsolása; 4x8 ütemű egyszerű
koreográfia (basic).
27-32. óra
Alternatív környezetben űzhető sportok
Feladatok és játékok havon, hó csata, hóemberépítés szánkózás. A szabadidőben jól űzhető sportágak gyakorlásával a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése.
33-36. óra
Önvédelmi és küzdőfeladatok
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Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony, talaj közeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra különböző kiinduló helyzetekből (térdelés,
nyújtott ülés, guggolás, hajlított állás, állás). Csúsztatott esés jobbra és balra állásban, majd oldalazó szökdeléssel. Társas rávezető gyakorlatok (társ hátán történő ülésből, társ
által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással.
Tantárgy: Túrázás
Éves óraszám: 36
Évfolyam: 9-12
1-2. óra
Szabályok, viselkedés a természetben, erdőn, mezőn
A társasági illemszabályok gyakorlása.
A túratársak irányában tanúsítandó figyelmes, felelősségteljes és segítőkész magatartás gyakorlása szerepjátékokon keresztül, a közeli és tágabb (lakó) környezet (értékeinek)
felfedezése során.
A természetben történő megfelelő viselkedés szabályainak elsajátítása.
Mit jelent „természetbarátnak” lenni?
Természeti veszélyek és megelőzésük, védekezés, akadályok legyőzése. Annak felismerése, hogy a természet csak a felkészületlen „látogatókkal” szemben ellenséges.
Miért óvandó érték természeti környezetünk? Fontos és híres emberek és szervezetek bemutatása, akik sokat tettek a természet megszerettetéséért, védeleméért: pl. Herman
Ottó, Kaán Károly, dr. Pápa Miklós, Fekete István, ill. a Magyar Madártani és Természetvédő Egyesület, a Magyar Természetjáró Szövetség.
A Természetjárók Tízparancsolata – a szabályok értelmezése.
A turizmus zöld arca: az ökoturizmus.
Annak tudatosítása, hogy a túra során fontos, hogy a családot, szülőket tájékoztassuk hollétünkről, hogylétünkről: előzetes megbeszélés és közlés, telefon, SMS, levélírás.
3-4. óra
Tereptan, térképismeret, tájékozódás, turistajelzések
Kiknek, milyen feladatokhoz szükséges a terepismeret, térképismeret, tájékozódó képesség? Példák gyűjtése, pl. katona, turista, vadász, erdész, tűzoltó, pilóta, mitfahrer, sofőr.
A földfelszín (mint terep) jellemzői, a sík-, domb- és hegyvidéki terep sajátosságai. Domborzati idomok.
Az ember alkalmazkodása a különböző tereptípusok által elé állított
Kihívásokhoz. A különböző tereptípusok és azok járhatósága különböző környezeti hatások idején (eső, szél, árvíz, havazás stb.).
A terep domborzati adottságainak hatása az egyes jármódok gyakorlására (láthatóság, tagoltság, fedettség, szeldeltség).
Lakóhelyünk környezete, mint terep.
A terep (és elemei) fogalmi használatának készségszintű begyakorlása.
A térkép, mint a terep leképezése.
Térképfajták, térképtípusok (legalább öt fajta megkülönböztetése): pl. földrajzi, autós-, turista-, város- és tájfutótérkép.
A terepismeret fogalmainak összevetése és megfeleltetése képekkel, terepasztali mintákkal, a valós tereppel.
A domborzatábrázolás eszközei a térképen.
A térképi szintvonalas domborzatábrázolás és a valós terep domborzatának összevetése.
A térkép részei és jelrendszere: térképlap, térképtükör, kivágat, térképkeret, cím, szelvényszám, méretarány, aránymérték, jelmagyarázat, fokhálózat vagy keresőhálózat, észak
jel, áttekintő térkép, kolofon.
Térképjelek: építmények, közlekedés, növényzet és terepfelszín, vízhálózat. A térképi jelkulcs segítségével információk gyűjtése ismert és ismeretlen területet ábrázoló
térképről.
A térképolvasás gyakorlása tanári segítséggel, pl. útvonalkövetés.
Lát rajz készítése adott felszíni/terep (asztali) formáról.
Térképvázlat készítése másolással.
Életkori képességeinek megfelelő bonyolultságú helyszínről térképvázlat készítése.
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A túrákat segítő térképtartalmú honlapok keresése, megismerése, használata: pl. google.hu, turautak.hu, geocaching.hu, termeszetbarat.hu.
A tájékozódás jelentősége.
A fővilágtájak kitűzése a természet nyújtotta lehetőségek által.
Mit mutat a fatörzsön a moha, a fák lombozata, a hangyaboly, a kiásott földhányás száradása.
Az északi irány meghatározása legalább három módszerrel: a térkép beforgatásával, a nap helyzete (árnyék) segítségével, mutatós karóra használatával, a sarkcsillag helyzete
alapján stb.
A térkép és a terep összevetése, a beforgatásos tájékozódás alapvető ismerete.
Az iránytű és laptájoló megismerése, használata, funkcióbeli különbségek feltárása, a fő és mellékvilágtájak meghatározására, ill. irányszög meghatározásra.
Távolságmérés térképen (arányszám és lépték), térképtávolság-számítás, távolság mérése térképen, távolság mérése terepen.
Útvonaltervezés és menetidő-számítás.
Egyszerű és rövid iránymenet gyakorlása (táv és szög), iránylevétel térképről és iránytartás túra során.
Térképvázlat készítése megtett túraútvonalról (itiner: táv és irányszög). A műholdas helymeghatározás és navigáció lehetőségének megismerése.
A GPS mint információhordozó (nevezetességek, alapinformációk, navigáció).
Szabadforrású útvonaltervezők PC-n és telefonon.
Geocaching.
Helyes magatartás eltévedés esetén.
Turistajelek ismerete, a turistajelek és a turistatérkép kapcsolata.
A turistajelek jelrendszere, a jelek jelentéstartalma: jel-jelentés, színkódolás, alá- és fölérendelt (jelzésű) utak.
A jelzések helye a terepen (hol keressük).
A jelzett utak követése térképpel.
A választott túraútvonal berajzolása térképvázlatra.
Csomópontok, útválasztási lehetőségek.
Turistautak nehézségi fokának felmérése (szintvonalak figyelembevételével).
Hazánkon átmenő nemzetközi turistautak jelzései (pl. EVW, EuroVelo, Mária Út).
Egyéb, nem turistautak jelölése, erdészeti jelölések megkülönbözetése, megszüntetett turistautak jelölése.
Elvesztett turistaút – teendők.
Menetidő-számítás, pihenőpontok kijelölése.
Az egyes jármódokhoz kapcsolód jelzésrendszer megismerése, adekvát jelzések kiválasztásának gyakorlása.
A veszélyre figyelmeztető jelzések felismerése, megértése, a helyes reagálás megtanulása.
5. óra
Felkészülés a túrára
A természetjárás, mint szabadidősport sajátosságai. (Önkéntes, célja önmagam [restségének] legyőzése, pozitív összetett hatás…)
A séta, kirándulás, túra, tábor, vándortábor közötti különbségek megismerése.
A túratípusok megismerése: lineáris, kör, csillag, hétvégi, technikai v. munka, szabadság…
Megfelelő túracél kiválasztása a képességek és igények szerint.
Papír és digitális alapú menetrendek (vasúti és busz) használata.
A természet nyújtotta lehetőségek felhasználása komfortérzet fokozására: szélirány, árnyék, pihenőhely kiválasztása, a domborzat „kezelése” stb.
6-36. óra
Túra
Miskolc és környéki túraútvonalak bejárása. Bükk-hegység felfedezése, bebarangolása.
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