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ÁLTALÁNOS KÉRDÉSKÖRÖK 
 

 

 

Képzési cél 

 

A képzés célja, hogy a Nemzeti alaptantervnek megfelelően kialakítsa és fejlessze 

tanulóinkban azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz 

való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk 

alakításához. 

 

 

Az alkalmazható taneszközök kiválasztásának elvei 

 

A tankönyveknek, tanulmányi segédleteknek és taneszközöknek alkalmasnak kell 

lenniük az általánosan és a tantárgyi tantervekben meghatározott nevelési-oktatási célok és 

feladatok megvalósítására. 

A tankönyvek legyenek a tanulók számára vonzóak, tanulásra ösztönzők. A szövege 

legyen könnyen olvasható, tartalma az átlagos képességű tanuló által is megérthető. 

Azonos tantárgyak, azonos képzési célú tanítása során az azonos évfolyamokon 

ugyanazt a – munkaközösségek által kiválasztott – tankönyvet, tankönyvcsaládot kell 

használni. Az idegen nyelvi képzésben az azonos évfolyamok eltérő szintű csoportjainak 

oktatása során az adott nyelvi szintnek megfelelő tankönyvcsalád használandó. 

Azonos színvonalú tankönyvek esetén az olcsóbb, tartósabb, előnyösebben beszerezhető 

tankönyvet kell használni. 

A választott tankönyveknek szerepelniük kell az országos tankönyvjegyzékben. 

 

 

A Nat-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának 

részletes szabályai     
 

 Nevelési - oktatási céljainkhoz és a Nemzeti alaptantervben rögzítettekhez igazítva 

fogalmaztuk meg alapvető fejlesztési feladatainkat. Ezek területei:  

erkölcsi nevelés; nemzeti öntudat, hazafias nevelés; önismeret és társas kultúra fejlesztése; 

családi életre nevelés; testi és lelki egészségre nevelés; felelősségvállalás másokért,  

önkéntesség; fenntarthatóság, környezettudatosság, pályaorientáció, gazdasági és pénzügyi 

nevelés; médiatudatosságra nevelés,a tanulás tanítása.  
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Feladatunk továbbá:  

 

- az érettségi és a szakmai vizsgák megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati 

ismeretek elsajátításához fontos ismeretek biztosítása, 

- a személyiségfejlesztés egyénre szabott módszereinek alkalmazása, 

- korszerű egészségre nevelés, testi-lelki egészség, 

- a létminőség választásához szükséges értékek megmutatása, a létminőséghez  tartozó 

viselkedési normák és formák kialakítása, 

- a tolerancia képességének kialakítása, 

- az önművelés igényének kialakítása, 

- a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő legfontosabb kulcskompetenciák 

kialakítása, 

- kommunikációs készség fejlesztése anyanyelvi és idegen nyelvi területen egyaránt, 

- információs technikák és technológiák alkalmazása, 

- a helyes tanulási technikák elsajátíttatása,  

- a felnőtt lét szerepeire való felkészítés. 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

A tanuló magasabb évfolyamba lépéséről a nevelőtestület osztályozó értekezleten dönt. 

Magasabb évfolyamba léphet az a tanuló, aki a tantárgyak tantervi követelményeit teljesítette, 

azaz valamennyi, osztályzattal értékelendő tantárgyból az adott évfolyamon legalább 

elégséges osztályzatot kapott és a nem osztályzattal értékelendő tantárgyakból a minősítése 

legalább megfelelt. 

Magasabb évfolyamon folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akinek más képzési célú 

osztályból való átvétele miatt, a nevelőtestület tantárgyi osztályozó vizsga letételét írta elő, és 

az osztályozó vizsga letételére haladékot kapott. 
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Az iskolai beszámoltatás, követelményei, formái, rendje és korlátai 

 

A tanulók egyéni vagy csoportos tanulási tevékenységének eredményét az egyén, a 

csoport, az osztály és az iskola szintjén is értékelni kell. Az értékelés funkciója a 

hatékonyságnövelés. 

 

A tanulók teljesítményének mérésénél, értékelésénél és minősítésénél a következő 

elveket kell alkalmazni: 

- tervszerűség, 

- folyamatosság, 

- hatásosság, 

- nyilvánosság. 

Azt, hogy az egyes tantárgyakból, tantárgy részekből  

- a pedagógusok a tanulói ismeretek számonkérésének, a beszámoltatásnak 

milyen formáit alkalmazzák (szintfelmérő dolgozat, témazáró dolgozat, 

témaközi dolgozat, írásbeli és szóbeli felelet, szorgalmi feladat, stb.), 

- hogyan történik a tanulói teljesítmények értékelése és minősítése, 

- miként alakulnak osztályzattá a tantárgyi jegyek, 

mind a tanulókkal, mind a szülőkkel közérthetően és írásban közölni kell. E közlés az adott 

tanévben az első számonkérést, beszámoltatást megelőzően, de legkésőbb szeptember 15-ig 

értesítés és a tudomásulvétel regisztrálása útján történik. 

 

 

Az értékelés típusai 

 

A diagnosztikus értékelés célja: különböző pedagógiai döntések, beavatkozások előtt 

részletes információ szerzése arról, hogy a tanulók milyen feltételekkel kezdik a nevelés-

oktatás adott szakaszát, megfelelnek-e az elvárásnak, melyek azok a területek, ahol 

lemaradtak a tanulók, ahol kiemelkedők. A diagnosztikus értékeléssel elsősorban besorolási 

döntéseket alapozhatunk meg, főként annak érdekében, hogy kialakítsuk az egyénre, illetve a 

csoportra szabott nevelési-oktatásistratégiákat, szervezeti kereteket és szervezési módokat.  

A formatív értékelés alapvetően a folyamat közbeni irányítást, segítést tűzi ki célul. Nem 

minősítést jelent, hanem egyrészt a tanulási sikerek megerősítését, másrészt a tanulási hibák 
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és nehézségek differenciált feltárását, ami lehetővé teszi a korrekciót a nevelési-oktatási 

célok, a tartalom és a folyamat területén. Segítőfunkcióját akkor tudja ellátni, ha minden 

tudáselemre kiterjed, ha jelzi, hogy mit tudnak és mit nem a tanulók, tehát ha a visszajelzés 

azonnali, konkrét és részletes.  

A szummatív értékelés egy-egy nevelési-oktatási szakasz záróaktusa. Célja az összegzés, a 

záró minősítés. Ebben az értékelési formában a tanulót teljesítménye alapján kategóriákba 

soroljuk, minősítjük. Erre sor kerülhet egy-egy nagyobb téma lezárásakor, a félév végi és év 

végi értékelésekkor. A minősítés sajátos funkciót tölt be, szelektálja, szűri a tanulókat. 

 

Intézményi mérés, értékelés formái 

 

Órai számonkérés 

A tanulói teljesítmény mérésének egyik módja az írásbeli beszámoltatás. Gyakran 

alkalmazott formája a témazáró dolgozat és az írásbeli felelet. Szerepük szerint a tanulói 

teljesítmények értékelésének egyik módját jelentik a többi mérési, értékelési forma mellett. 

 

•  Írásbeli felelet: Olyan rövid terjedelmű/10-15 perc/ néhány kérdésből, ill.  

feladatból, többnyire az előző órai anyagból összeállított írásbeli számonkérési  

forma, amely gyakran alkalmazható előzetes bejelentés nélkül is. Az írásbeli feleletek 

száma egy tanítási napon nem korlátozott. Az írásbeli feleltre adott érdemjegy súlya csak 

egyszeres lehet. 

 

•  Szóbeli felelet: Egy anyagrészből a tanár kérdéseire adott szóbeli felelet, vagy  

előzetes kérdésekre önálló felkészülés után nyújtott összefüggő szóbeli előadás.  

 

Témazáró dolgozat: 

Az egész tanórára kiterjeszthető, a törzsanyag adott témakörének elsajátítását mérő 

írásbeli számonkérési forma. Összefoglalást követően, legalább egy héttel korábban 

bejelentve, több napi felkészülési időt biztosítva alkalmazható egy témakör lezárása után. A 

bejelentéssel együtt tájékoztatni kell a tanulókat a dolgozatra kapott érdemjegy súlyáról is, 

ami legfeljebb kétszeres lehet. A témazáró dolgozatot a tanmenetben tervezni kell. A 

témazáró dolgozat időpontjának meghatározásakor fontos szempont, hogy egy tanítási napon 

egy tanulóval legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. 

Javító témazáró dolgozat: 

Félévenként egy alkalommal van lehetősége a tanulónak javító témazárót írni.  
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A témazáró dolgozat kiosztását követő 2 héten belül a tanuló kérheti a javítás lehetőségét.  

Pótló témazáró dolgozat: 

Ha a tanuló hiányzott a témazáró dolgozat megírásakor, a tanár jelöli ki a pótló dolgozat 

időpontját. Amennyiben a tanuló nem jelenik meg a kijelölt időpontban, a tanár a témazáró 

dolgozatot a legközelebbi iskolába érkezéskor a tanulóval megírathatja.  

 

Év eleji szintfelmérő dolgozat: 

- A 9. évfolyamon tanév elején íratott felmérő, annak megállapítására, hogy milyen az 

iskolába érkező tanulók felkészültségi szintje. Idegen nyelvekből a csoportbontások 

megállapítására is használható. 

Az előző tanév végi felmérő dolgozat /vagy ahhoz nagymértékben hasonló/ ismételt dolgozat 

megíratása a tanévkezdést követő héten. 

 

A teljesítmény értékelése év közben érdemjeggyel történik, félévkor és év végén minden 

tantárgyból osztályzattal zárul, illetve minősítéssel (magatartás és szorgalom esetében) a 

közoktatási törvény előírásainak megfelelően. 

Az érdemjegyek osztályzattá történő átalakításakor kötelező kerekítési szabály 0,60–tól 

felfelé, alatta lefelé. 

Amennyiben a második félév átlaga 1 egész jeggyel, vagy annál nagyobb mértékben eltér 

az első félév átlagától a kerekítési szabálytól el lehet térni.  

Félévente (legalább 1 alkalommal) minden elméleti tantárgyból a tanuló kérésére - javítási 

célzattal - lehetőséget kell biztosítani érdemjegy szerzésére, megegyezés alapján kijelölt 

témakörből. 

 

 

A magatartás és szorgalom értékelése, minősítése 

 

Iskolánkban a tanulók magatartásának, szorgalmának minősítése osztályzattal történik. 

Az értékelésnél és minősítésnél az alábbi elveket vesszük figyelembe: 

  - a tanuló személyiségének fejlődését szolgálja, 

  - az osztálytársak véleményét is meg kell hallgatni, 

  - figyelembe kell venni a változások irányát, 

  - nem lehet megtorló jellegű, 

  - a dicséretek és büntetések egyaránt figyelembe kell venni. 
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A magatartás értékelésénél és minősítésénél különösen figyelembe veendő a tanuló 

hatása az osztályközösségre, a tanórai és tanórán kívüli fegyelme, társaihoz való viszonya, az 

önkéntes feladatvállalások és teljesítésük. 

5, példás magatartású az a tanuló, aki osztálytársai, csoporttársai iránt felelősségérzetet, 

kezdeményező készséget tanúsít, segíti társait. Viselkedése udvarias, tanáraihoz, társaihoz, 

idegenekhez egyaránt. Nincs igazolatlan órája, nincs fegyelmező vagy fegyelmi büntetése. 

Egyéniségéhez mérten közösségi munkát végez az osztályban, az iskolában. Magatartásával 

mind az iskolában, mind az iskolán kívül társainak példát mutat. 

4, jó magatartású az a tanuló, aki a helyes kezdeményezés mellé áll, támogatja a 

csoport, vagy az osztály vezetőit. Illeszkedik társaihoz, fegyelmezett. Közösségi munkában 

egyéniségéhez mérten becsületesen részt vesz. A rábízott feladatokat kisebb hibával teljesíti. 

Esetleg osztályfőnöki, szaktanári vagy szakoktatói figyelmeztetése van. Egy-kettő igazolatlan 

órája még lehet. 

3, változó magatartású az a tanuló, aki ingadozó, néha udvariatlan magatartást tanúsít. 

Osztálytársai, csoporttársai nem számíthatnak rá. Mindkét fél táborában előfordul, a 

követelmény szintet 40-50 %-ban teljesíti. Közösségi munkában vonakodva és csak többszöri 

felszólításra vesz részt. Magatartásbeli fogyatékosságait felismerve azok megszüntetésére 

törekszik. Igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy gyakorlati oktatás-vezetői intése van. Lehet 3-8 

igazolatlan órája. 

2, rossz magatartású az a tanuló, aki szándékosan árt társainak, a követelményeket nem 

mindig tartja be. A közös törekvésekkel gyakran szemben álló, durva, megengedhetetlen 

magatartást tanúsít. Viselkedési normái gyakran a felsoroltak szerint alakulnak. Közösségi 

munkában nem vesz részt. Magatartásával gátolja a közösség fejlődését. Tanárai segítő 

szándéka ellenére sem törekszik hibái kijavítására. A nevelőtestület fegyelmi büntetéssel 

sújtotta. 9, vagy ennél több igazolatlan órája van. 

 

A szorgalom értékelésénél és minősítésénél különösen figyelembe veendő a tanuló 

eredményeiben megmutatkozó változások iránya, a tanítási órákra való készülésének 

rendszeressége, a képességeinek és eredményeinek szinkronja, a tanórai és tanórán kívüli 

tanulmányi aktivitás, versenyeken való részvétel és helytállás. 

5, példás: A tanítási órákra képességeihez és körülményeihez képest rendszeresen 

felkészül, munkája végzésére az egyenletesség jellemző Tanulmányi eredményében tartós 

javulás következett be. A tanítási órákon folyó munkába aktívan bekapcsolódik. Osztály- és 
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csoporttársainak segít a felkészülésben és egyéb tevékenységekben. Ha képességei úgy 

kívánják, igénybe veszi az iskola vagy a kollégium által biztosított felzárkóztató, konzultációs 

foglalkozásokat. A tanuló szorgalma nem lehet példás, ha egy tantárgyból elégtelen 

osztályzata van. 

4, jó: Iskolai, otthoni /kollégiumi/ tanulmányi munkáját buzdítások mellett általában 

rendszeresen ellátja. Feladatai teljesítésében nem mindig következetes. Vállalt kötelezettségei 

elvégzése mellett képességei alapján többre lenne képes. 

3, változó: A tanórákra nem készül fel rendszeresen. Elvégzett munkájára a felületesség 

jellemző. Kötelességét csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Osztályfőnöki, szaktanári 

figyelmeztetésre hibáit felismerve törekszik hiányosságainak kijavítására. 

2, hanyag: Egyéni képességeit és körülményeit figyelembe véve keveset tesz 

tanulmányi fejlődése érdekében. A tanulók testi, szellemi fejlődése érdekében szervezett 

iskolai /kollégiumi/ konzultációs foglalkozásokon felszólításra sem vesz részt, munkájában 

megbízhatatlan. 

 

Nappali tagozatú felnőtt képzésben a magatartást és a szorgalmat nem minősítjük! 

 

 

A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek: 

 
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten  

 példamutató magatartást tanúsít, vagy  

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 

  az osztály, ill. az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy  

 iskolai, ill. iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, 

előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy 

  bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az 

iskola jutalomban részesítheti.  

Az iskolai jutalmazás formái:  

a) az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:  

 szaktanári dicséret,  

 osztályfőnöki dicséret,  

 igazgatói dicséret,  

 nevelő testületi dicséret.  
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b) az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanuló 

a tanév végén:  

 szaktárgyi teljesítményért, 

  példamutató magatartásért,  

 kiemelkedő szorgalomért,  

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthető.  

c) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, ill. előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.  

d) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, ill. előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

 e) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  

Az elismerést, dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására hozni.  

Azt a tanulót, aki:  

 tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, vagy  

 a házirend előírásait megszegi, vagy  

 igazolatlanul mulaszt, vagy  

 bármely módon árt az iskola jó hírnevének, elmarasztalásban kell részesíteni.  

 Az iskolai fegyelmezés formái:  

 szaktanári figyelmeztetés,  

 osztályfőnöki figyelmeztetés,  

 osztályfőnöki intés,  

 igazgatói figyelmeztetés, 

  igazgatói intés,  

 nevelőtestületi intés,  

 ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás során, 

írásbeli határozattal fegyelmileg el kell marasztalni az EMMI rendeletben részletesen 

szabályozott módon. 

 Az iskolai fegyelmezések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 

indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. A büntetést írásba 

kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. Az iskola tanulói fegyelmi és 

kártérítési felelősséggel tartoznak az Nkt. és az EMMI rendeletben foglaltak szerint.  
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A mindennapos testnevelés megvalósításának módja 

 

A mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) 

bekezdése alapján heti öt testnevelés óra keretében szervezzük meg, amelyből legfeljebb heti 

2 óra iskolai sportkörben való sportolással vagy versenyszerűen sporttevékenységet folytató 

igazolt egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló 

tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által 

kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 

 

 

A gimnáziumi képzés programja 
 

 
9–12. évfolyam 

 
 

Célok, feladatok 

 
A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az 

egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi 

kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, 

akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez 

alkalmazkodó cselekvésre. 

A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 

felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú 

képzési tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel 

készíti fel tanulóit arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz 

átalakuló, változó, bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a 

tanulókban az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. 

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú 

tájékozódási képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, 

hogy felkészíti tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, 

az alkalmazni képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez 

elengedhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. 

A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó 

mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók 

előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, 

továbbépítésére, integrálására. 
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Fejlesztési területek – nevelési célok  

 

Az erkölcsi nevelés 

A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének 

jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért 

érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és 

belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer 

közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és 

a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a 

törvények kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat 

értékkonfliktusok kezelésére. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló képes elhelyezni a magyarság kultúráját európai kontextusban. Megnevez és 

felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, sportolókat, 

tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a magyar, illetve magyar 

származású Nobel-díjasokat, munkásságuk legkiemelkedőbb eredményeit. Tisztában van 

nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával, hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a 

hazával való érzelmi azonosulást erősítő tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon és 

vallási gyökereken alapuló éves ünnepkört, van tapasztalata ezekhez kötődő szokásokról, 

ismer ilyen témájú folklór- és műalkotásokat. Képes felidézni népi kultúránk néhány jelentős 

elemét, jellemzőjét. Értékeli a helytörténeti ismeretek fontosságát, ismeri lakóhelye és iskolája 

helytörténetének, kulturális és természeti örökségének főbb értékeit. Ismeri a nemzeti és 

nemzetiségi kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait. 

Tájegységekhez kötve is ismer hungarikumokat. A hagyományos (népi) életmód, szokások 

megismerésén keresztül értékeli ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Felismeri az 

egyetemes emberi örökség és az európai kultúra kiemelkedő eredményeit, az ennek 

megőrzésén munkálkodó szervezeteket, a nemzetközi összefogás jelentőségét. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri 

alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Érti a demokrácia alapvető működését és az 

állampolgári aktivitás lényegét és jelentőségét, ismeri a normaszegések társadalmi 

jelentőségét, képes az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések 

veszélyével kapcsolatban érvelni. Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő 

szervezeteket, és tud példát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kapcsolatos 

tevékenységére. Gyakorolja jogait és kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és tiszteli 

szűkebb közösségei tagjait, törekszik a jó együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi 

közösségekkel való együttműködésre, ismeri a civil szervezetek működési formáit és 

lehetőségeit. Érzékennyé válik a helyi közösségek és tágabb társadalom problémái iránt, és 

ismeri beavatkozási lehetőségeit ezek megoldás keresési folyamataiba. Tisztában van azzal, 

hogy a sikeres társadalmi működéshez elengedhetetlen, hogy az abban együtt élő egyének és 

csoportok egymás jogait és sajátosságait tiszteletben tartva kompromisszumokat keresve, 

békére törekedve éljenek és működjenek együtt. Ez a demokrácia alapvető célja is. Tisztában 

van a civil társadalmi aktivitás értékével, jelentőségével. 

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanuló képes különbséget tenni az ideális és a reális énkép között és tisztában van azzal, 

hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet. Tudatosítja, hogy az 

önismeret természetes szükségleteink közé tartozik, és próbál ismeretet szerezni arról, milyen 

eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy megismerjük, megmagyarázzuk önmagunkat. A 
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tanuló tisztában van azzal, hogyan aknázhatja ki saját erőforrásait a mindennapi életben, és 

hogyan létesíthet, tarthat fenn kiegyensúlyozott társas kapcsolatokat. Rendelkezik a 

harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához megfelelő ismeretekkel, készségekkel, 

empátiával; ez jellemzi a tőle különböző embertársaival való kapcsolatát is. Érti az egyén 

felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. 

 

A családi életre nevelés 

A tanuló tisztában van azzal, hogy az ember magatartását szocializációja, társas környezete 

hogyan befolyásolja. Tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi 

életre. Jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, 

eredményes munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében 

alkalmazott, felhasznált anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes 

önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, 

rangsorolására, megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a 

családtervezési módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel 

kapcsolatban információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat 

szerezni a szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes 

információforrások veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a 

gyermekszülést és az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban 

betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a 

szerepek és feladatok megosztásának módjait, jelentőségét. A tanuló értelmezi a szülői és 

gyermeki felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé 

válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend 

összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait. 

Tájékozott az e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. 

Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. Képes stresszoldó módszereket 

alkalmazni, választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját 

döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki 

egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti 

szerek használatának kockázatait, tudatosan tartózkodik ezektől. Ismeri a rizikófaktor 

fogalmát, képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek 

segítenek testi és lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász 

szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice-szolgáltatás 

fogalmát. Képes értelmezni a gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az 

orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások szerepével, ismeri ezek alapvető 

hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni védőoltásokra. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok 

segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a 

segítségnyújtást és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget 

vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. 

Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége 

segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 
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A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit, képes az ezzel 

kapcsolatos különböző szakpolitikák, törekvések és folyamatok egyes hatásainak megértésére. 

Konkrét példákon keresztül érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a 

gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság) a globális problémákkal. Érti, hogyan 

vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek 

kockázatát, és látja ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni 

egyes globális problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti 

összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen 

tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira. Érti a hagyományok szerepét a harmonikus és 

fenntartható életvitel megalapozásában. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban 

információkat keresni és értelmezni. Ismeri egyes hazai és nemzetközi szervezetek, 

intézmények fenntarthatósággal kapcsolatos munkáját. 

 

Pályaorientáció 

Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kerülhet sor, ezért is van 

jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Reális ismeretekkel rendelkezik saját 

képességeiről, adottságairól tervezett szakmájával, hivatásával összefüggésben, továbbá 

munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. Tisztában van azzal, milyen 

személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. 

Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes írásban összegezni céljait, képességeit, 

végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az alkalmazónak egy konkrét állással 

kapcsolatban nyújtani tud. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló rendelkezik ismeretekkel az euro övezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexről, a 

GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életében. Törekszik arra, hogy a fejlődési, 

megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, 

tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Felismeri, hogy az egyén életútját a külső tényezők, 

hatások is nagymértékben befolyásolják, alakítják, melyek végig jelen vannak az emberi élet 

során. Érti a gazdasági folyamatok összefüggéseit különböző globális problémákkal is. Képes 

információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, 

hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt 

használja. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. 

Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó 

kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs 

stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló megtanul jegyzetelni, rendszeresen használja az önálló, áttekinthető, lényegkiemelő 

jegyzetelési technikát hallott vagy olvasott szöveg alapján. Tisztában van azzal, hogy a 

jegyzetelés alkotás, hogy a gondolkodás által a meglévő ismeretekből egy új gondolatot 

hozhat létre. Ismer különböző modalitásokra építő tanulást segítő technikákat. Képes saját 

tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák 

kialakításával önálló tanulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment jelentőségét, alkalmaz ezt 

segítő technikákat. Képes a különböző információkat különböző formában feldolgozni és 

rendszerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában 

gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. A tanuló tud 
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különböző természeti és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani; 

alkalmazza a különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek értelmezésében. 

 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló hétköznapi kommunikációs helyzetekben alkalmazza a különféle beszédműfajok 

kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, 

saját véleménye megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért nyomtatott és 

elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes különböző 

műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek 

feltárására, értelmezésére és értékelésére. Kritikus és kreatív módon vesz részt az 

infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és 

információátadásban. Felismeri és tudja értelmezni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 

szövegekben megjelenített üzenetrétegeket. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) 

élet minden fontos területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb 

anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Képes a normakövető 

helyesírásra, képes az önálló kézikönyvhasználatra. Képes az anyanyelvhez és az idegen 

nyelvhez kötődő sajátosságok összevetésére az általános nyelvészeti ismereteinek 

felhasználásával. Képes nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására, 

értelmezésére. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet, és törekszik a célnyelvi kultúra 

megismerésére. Képes nyelvtudását önállóan fenntartani és fejleszteni, képes az idegen 

nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai, tanulmányai során. Törekszik arra, hogy egy 

második idegen nyelven is képes legyen az alapszintű kommunikációra, így teljesíti a 

többnyelvűség igényét. Valós élethelyzetekben is tudja használni a nyelvet a produktív 

készségek (írás és beszéd) alkalmazásával is. Megérti a fontosabb információkat a világos, 

mindennapi szövegekben. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a 

nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert 

vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző 

eseményeket, az érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a 

különböző álláspontokat és terveket. 

 

 

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az 

eredményeket. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a 

matematikai bizonyítást, képes a matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni, 

biztonsággal alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és 

társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezt tudja 

alkalmazni a jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet 

különböző területein is. Felismeri a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós 

tények feltárásában, más tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló ismeretei birtokában megérti a természettudományos-technikai eredmények 

alkalmazásának szerepét a társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek 
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formálódásában. A technikai fejlődés fontosságának felismerése mellett belátja az alkalmazott 

technikák és technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait. Bővülő ismeretei segítségével, 

illetve a megfelelő módszerek, algoritmusok kiválasztásával és alkalmazásával képes leírni és 

magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait, felismeri a folyamatok közötti 

összefüggéseket. Természettudományos tanulmányai végére a tanuló képessé válik arra is, 

hogy bizonyos feltételek mellett megfogalmazza a természeti-környezeti folyamatok várható 

kimenetelét. Képes meghatározott szempontoknak megfelelően megtervezni és végrehajtani 

megfigyeléseket, kísérleteket, és azok eredményeiből reális és helyes következtetéseket 

levonni. Képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki műveltségét a 

tanulásban és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Belátja a 

fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát, képes és akar is 

cselekedni ennek megvalósulása érdekében. Egyre jobban megérti a lokális folyamatok és 

döntések egyes regionális és globális következményeit. 

 

Digitális kompetencia 

A gimnáziumban a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulásban és 

a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. 

Gyakorlottan kapcsolódik be az információ megosztásba, képes részt venni az érdeklődési 

körének megfelelő együttműködő hálózatokban a tanulás, a művészetek és a kutatás terén. 

Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta lehetőségeket, a kreativitást és innovációt igénylő 

feladatok, problémák megoldásában. Kialakul a tanulóban az IKT alkalmazásához kapcsolódó 

helyes magatartás, elfogadja és betartja a kommunikáció és az információ-felhasználás etikai 

elveit. Felismeri az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik 

ezek mérséklésére. Ismeri a szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra 

vonatkozó jogi elveket, figyelembe veszi ezeket a digitális tartalmak felhasználása során. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás 

lehetőségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és 

vitahelyzetben is kulturáltan kifejezni, meghallgatni és elfogadni mások véleményét. 

Figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és 

empátiával fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve segítséget elfogadni 

konfliktushelyzetekben. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan 

készül a munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt 

venni az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő 

problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére. 

Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, ideértve az egyenlőség, a 

demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes 

előítéletek leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken 

nyugvó nemzeti identitástudata, a hazához, illetve az Európához való kötődése.  

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez 

kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai 

vezetésére. Együttműködik társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk 

megosztására. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági feladataival, 

boldogulásával kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági 

szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját 

jövőjét illetően. A pénz, a gazdaság, a vállalkozások világához kapcsolódó témákról szóló 
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vitákban képes ismereteit felhasználva érvelni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét érintő 

pénzügyi és jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott 

esetben képes ezek vállalására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, 

a kreativitás és az innováció jellemzi. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a 

tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes 

kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek, 

nemzetiségek kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött 

szerepét. Nyitott műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, 

filmek és képzőművészeti események önálló feldolgozására, életkorának megfelelő szintű 

értelmezésére, ennek során a művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, 

formai megoldások közötti kapcsolódási pontokat azonosítani, többféle értelmezési 

kontextusban elhelyezni. A tanuló képes képi, plasztikai, zenei és dramatikus megjelenítésre. 

Képes makettek, modellek konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő önálló 

átrendezésére. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz 

eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban 

sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket, illetve számára megfelelő tanulást segítő 

technikákat. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét összpontosítani, képes saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. Képes a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég 

magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje pozitív, ismeri és érti saját tanulási 

stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit, készségeinek erős és gyenge pontjait, 

valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, 

útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és 

szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.  

 

 

 

 

 

 

 

Egységesség és differenciálás 

 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, 

amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, 

hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 

A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 

és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 
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A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 

mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 

megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a Nat-ban meghatározott és a 

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 

de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 

ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és 

segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés 

egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, 

elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során 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; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 

Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 

többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, 

továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való 

hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre 

vonatkozóan A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt 

vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal 

együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 

nevelésére, oktatására. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok a 9–12. évfolyamon 

 
 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 5 

I. idegen nyelv 4 4 4 4 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2,5 3 5 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1  1  0,5 

Vizuális kultúra 1 1    1,5 

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
1    1   

Művészetek     2  

Informatika 2 2,5     

Gazdasági és pénzügyi kultúra 2    

Társadalmi, állampolgári és gazdasági 

ismeretek 
  1 1 

Érettségi előkészítő   4 2 

Technika, életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Összesen 35 36 35 35 
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A szakgimnáziumi képzés programja 

 

Célok és feladatok 

 

A szakgimnáziumban 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 tantárgyi tantervekben 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.  

A helyi tantervben a tananyagtartalmak ütemezését, a tanítási-tanulási folyamat 

tagolását, eszközeit, módszereit úgy határoztuk 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 határoztuk 

meg a – megfelelő tanulói aktivitás mellett teljesíthető – követelményeket. 

A tanulókban az iskolai tevékenységeik során ki kell alakítani az egészség, az emberi 

környezet és a természet megóvására irányuló felelősségérzetet, fejleszteni kell az igényt a 

társakkal együttműködő, egyenrangú és szolidáris viszony kialakítására, a közösségi és az 

egyéni érdekek egyensúlyának megteremtésére. Tanulóink tekintsék sajátjuknak a nemzeti és 

az egyetemes emberi értékeket és követendő magatartásmintákat, váljanak nyitottá a 

különböző kultúrák iránt. 

Diákjaink váljanak alkalmassá 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. 
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Alakuljon ki az igény és a képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok 

összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére, hasznosítására. Fejlődjön fogalmi 

gondolkodásuk, problémamegoldó képességük, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, 

valamint informatikai tudásuk. Fejlődjön ki a tanulásuk, munkájuk eredményessége, 

minősége iránti igényesség, alakuljon ki a tevékenységeikkel kapcsolatos felelősségérzet. 

Az általános műveltséggel összefüggésben a tanulókat logikus összefüggésekben, 

rendszerben való gondolkodásra kell nevelni, képessé kell tenni 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 kapjon az önismeret fejlesztése, a 

kezdeményező és vállalkozó készségek, illetve a felelős társadalmi magatartás kialakítása, 

egy koherens értékrendszerre épülő világkép formálása, valamint az állampolgári szerepre 

történő felkészítés. 

A helyi tanterv alapján megvalósuló pedagógiai folyamat kösse össze a tanulók 

teljesítményében tükröződő általános iskolai nevelést és oktatást az érettségi és felvételi 

követelményekben, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott igényekkel. A 

helyi tanterv rendszerbe foglalja mindazon készségek, képességek fejlesztését biztosító 

tantárgyi lehetőségeket, amelyek megalapozzák a szakképzésben, illetve a felsőoktatásban 

való eredményes részvételt és e mellett a munkába állás és a munkában való tartós megfelelés 

komplex követelményeinek teljesítését. 

 

Felvétel a szakgimnáziumba: 
 

 

A felvehető tanulók rangsorát az igazgató készíti el az általános iskolai eredmény és a 

szakmai alkalmassági vizsga alapján. 
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 5 évfolyamos képzés 

 

A 9. - nyelvi előkészítő - évfolyam óraterve 

 

Tantárgy 

Óraszámok 

heti évi 

Anyanyelv 4 148 

Idegen nyelv 11 407 

Matematika 2 74 

Osztályfőnöki óra 1 37 

Testnevelés és sport 2,5 92,5 

Informatika 5 185 

Természetismeret 1 37 

Tanulásmódszertan 1 37 

Összesen 27,5 1017,5 

 

Megjegyzések: 

1. A 9. évfolyam képzési programja egységes valamennyi szakmacsoportban. 

2. A kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és a vendéglátás-idegenforgalom 

szakmacsoportokban a tanulók az angol és a német nyelv tanulása között szabadon 

választhatnak, de a választott nyelvet a 9-13. évfolyamon tanulniuk kell. Az informatika 

szakmacsoportban az angol nyelv tanulása a kötelező. 

3. Az idegen nyelv, az informatika és a matematika tantárgyakat csoportbontásban kell 

tanítani. 

4. A természetismeret tantárgy keretében projektmódszer alkalmazásával történik meg a 

biológia, a fizika, a földünk és környezetünk és a kémia tantárgyak ismeretanyagának 

szinten tartása. 
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2013-2014. tanévtől érvényes helyi tantervek óratervei 

 

A választott kerettanterv neve: Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama 

számára 

Készült a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/ 2012. (XII. 21.) 

számú EMMI rendelet alapján 

Érvényes: 2013. szeptember 01-től 2017. szeptember 01-ig. 

 

 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4+1 4+1 4+1 

Idegen nyelvek 3+1 3+2 3+2 3+1 

Matematika 3+1 3+1 3+1 3+1 

Etika     -   

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3+1 3+1 

Fizika 2 2 1   

Kémia 2 1     

Biológia – egészségtan   2 2 1 

Földrajz 2 1     

Szakmai tárgyak 6 7 8 11 

Művészetek* Ének  1     

Informatika 1+2       

Általános bibliaismeret 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret felosztva felosztva felosztva felosztva 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 

 

 

A szabadon tervezhető órakeret elosztása 
 

A szabadon tervezhető órák elosztásánál elsősorban az volt a célunk, hogy az érettségi 

tantárgyak óraszámait növeljük meg, elősegítve ezzel diákjaink minél alaposabb felkészítését 

az érettségi vizsgára. 

Az idegen nyelvek esetében a többletórákat nyelvvizsgára való felkészítésnek is szánjuk. 

Azon tanulók esetében, akik legalább jó (négyes) eredményt érnek el idegen nyelvből, 

vállaljuk a nyelvvizsgára való felkészítést. 
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A 9. évfolyamon az informatika tantárgy óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy a tanév 

végére tanulóinkat eljuttassuk az ECDL vizsga megszerzéséig. 

Új tantárgyként szerepel tantervünkben az Általános bibliaismeret, mint kötelező tanórai 

foglalkozás, amelynek óraszámai:  

9-10. évfolyamon 1-1 óra. 

  Az Nkt. 6. mellékletében szereplő órakerete szerint a tanuló kötelező óraszáma feletti 

részben beszámítható feladatok: 

9.§ a) az egyházi iskolában szervezett hitoktatás. 
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2016-2017. tanévtől érvényes helyi tantervek óratervei 

A választott kerettanterv neve: 
 

Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

 

Épületgépészet, Informatika 
 

  

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4,5 4,5 589,5 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  -  -  - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  - -  1  - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 
3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Fizika 
- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható tantárgy: 

Érettségi tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Kémia*, vagy 

Informatika, vagy Szakmai 

tantárgy** 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 
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Kereskedelem, Közgazdaság, Vendéglátóipar 
 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4,5 4,5 589,5 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 4 4 484 - - 

Történelem 2 2 3,5 3,5 378,5 - - 

Etika  - -   - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  -  - 1 -  36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 
3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Földrajz 
- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható tantárgy: 

Érettségi tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Fizika*, vagy 

Informatika, vagy Szakmai 

tantárgy** 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

A nevelőtestület döntése alapján a kötelezően választható tantárgyakra adható 2-2 órából a 11. 

és 12. évfolyamon 1órát a matematika tantárgy, 0,5-0,5 órát a Magyar nyelv és irodalom, 

valamint a Történelem tantárgy óraszámainak növelésére fordítjuk.  
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Rendészet és közszolgálat XXXVIII. 
 

 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Etika  -  - - 1 31  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek  -  - 1  - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Biológia  
- 2 2 2 206  -  - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi 

tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Földrajz*, 

vagy Informatika, vagy 

Szakmai tantárgy** 

- - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36  -  - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga 

keretében megszerezhető 

szakképesítés 

3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 
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A középszintű érettségi vizsga témakörei 

 

MAGYAR NYELV 

1.1. Ember és nyelv 

1.2. Kommunikáció 

1.2.1. A jel, a jelrendszer 

1.2.2. Nyelvi és vizuális kommunikáció 

1.2.3. A nyelvhasználat mint kommunikáció 

1.2.4. Kommunikációs funkciók és közlésmódok 

1.2.5. Személyközi kommunikáció 

1.2.6. A tömegkommunikáció 

1.3. A magyar nyelv története 

1.3.1. A magyar nyelv rokonsága 

1.3.2. Nyelvtörténeti korszakok 

1.3.3. Az írott nyelvi norma kialakulása 

1.3.4. Nyelvművelés 

1.4. Nyelv és társadalom 

1.4.1. Nyelvváltozatok 

1.4.2. Kisebbségi nyelvhasználat 

1.4.3. A határon túli magyar nyelvűség 

1.4.4. Tömegkommunikáció és nyelvhasználat 

1.5. A nyelvi szintek  

1.5.1. Hangtan 

1.5.2. Alaktan és szótan 

1.5.3. Mondattan 

1.5.4. A mondat szintagmatikus szerkezete 

1.5.5. A mondat a szövegben 

1.5.6. Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban 

1.5.7. Szókincs és frazeológia 

1.6. A szöveg  

1.6.1. A szöveg és a kommunikáció 

1.6.2. A szöveg szerkezete és jelentése 

1.6.3. Szövegértelmezés 
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1.6.4. A szöveg szóban és írásban 

1.6.5. Az intertextualitás 

1.6.6. A szövegtípusok 

1.6.7. Szöveg a médiában 

1.7. A retorika alapjai 

1.7.1. A nyilvános beszéd 

1.7.2. Érvelés, megvitatás, vita 

1.7.3. A szövegszerkesztés eljárásai 

1.8. Stílus és jelentés 

1.8.1. Szóhasználat és stílus 

1.8.2. A szójelentés  

1.8.3. Állandósult nyelvi formák  

1.8.4. Nyelvi-stilisztikai változatok 

1.8.5. Stíluseszközök 

1.8.6. Stílusréteg, stílusváltozat 

 

 

IRODALOM 

2.1. Szerzők, művek 

2.1.1. Életművek  

2.1.2. Portrék  

2.1.3. Látásmódok 

2.1.4. A kortárs irodalomból 

2.1.5. Világirodalom 

2.1.6. Színház és drámatörténet 

2.1.7. Az irodalom határterületei 

2.1.8 Interkulturális megközelítések és regionális kultúra 

2.1.9. Témák, motívumok 

2.2. Értelmezési szintek, megközelítések 

2.2.2. Műfajok, poétika 

2.2.3. Korszakok, stílustörténet 

2.2.3.1. Irodalomtörténet 
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TÖRTÉNELEM 

1.Az ókor és kultúrája 

 

 1.1.Poliszok ókori Hellászban 

 

 1.2.Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában 

 

 1.3.Az európai kultúra alapjai 

 

2. A középkor 

 

 2.1.Nyugat-Európa a kora középkorban 

 

 2.2.A középkori egyház 

 

 2.3.Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában 

 

 2.4.Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom 

 

 2.5.A középkor kultúrája 

 

3.A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

 

 3.1.A magyar nép története az államalapításig 

 

 3.2.Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora 

 

 3.3.Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora 

 

 3.4.A Hunyadiak 

 

4.Szellemi,társadalmi és politikai változások a kora újkorban/1492-1789/ 

 

 4.1.A földrajzi felfedezések és következményei 

 

 4.2.Reformáció és katolikus megújulás 

 

 4.3.Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században 

 

 4.4.A felvilágosodás kora 

 

 4.5.Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században 

 

 

5.Magyarország a kora újkorban/1490-1790/ 

 

 5.1.Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése 

 

 5.2.Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 
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 5.3.A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 

 

 5.4.Magyarország a 18.századi Habsburg Birodalomban 

 

 5.5.Művelődés, egyházak 

 

6.A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora /1789-1914/ 

 

 6.1.A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk 

 

 6.2.A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában 

 

 6.3.Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért 

 

 6.4.Az ipari forradalom hullámai és hatásai 

 

7.A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon /1790-1914/ 

 

 7.1.A reformkor 

 

 7.2.Forradalom és szabadságharc 

 

 7.3.A kiegyezés és a dualizmus 

 

 7.4.Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában 

 

8.A világháborúk kora /1914-1945/ 

 

 8.1.Az első világháború és következményei 

 

 8.2.Gazdaság,társadalom és életmód 

 

 8.3.A fasizmus és a nemzetiszocializmus 

 

 8.4.A kommunista diktatúra 

 

         8.5.A második világháború 

 

9.Magyarország a világháborúk korában /1914-1945/ 

 

 9.1.Az első világháború és következményei Magyarországon 

 

 9.2.A Horthy-korszak 

 

 9.3.Művelődési viszonyok és társadalom 

 

 9.4.Magyarország a második világháborúban 

 

10.A jelenkor/1945-től napjainkig/ 

 

 10.1.A kétpólusú világ kialakulása 
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 10.2.A ,,harmadik világ” 

 

 10.3.A kétpólusú világrend megszűnése 

 

 10.4.Az európai integráció 

 

 10.5.A globális világ sajátosságai 

 

11.Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

 

 11.1.A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak 

 

 11.2.Az 1956-os forradalom és a szabadságharc 

 

 11.3.A Kádár-korszak 

 

 11.4.A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés 

 

 11.5.Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság 

 

12.Társadalmi,állampolgári,pénzügyi és munkavállalói ismeretek 

 

 12.1.Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás 

 

 12.2.Az aktív és felelős állampolgárság alapjai 

 

 12.3.Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak,folyamatok.  

 

                    A munkaviszonyhoz kapcsolódó ismeretek 

  

 

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 

1. Az ember, mint biológiai, társadalmi és szellemi lény 

2. Az ember, mint meghatározott és szabad, értékelő és erkölcsi lény  

3. Szokás, erkölcs és jog  

4. Az ember közvetlen környezete: család, párkapcsolat, barátság, közösségi kapcsolatok 

5. A mi kis ügyeink 

6. Gazdaság, a munka világa, pályaorientáció 

7. Társadalmi rétegződés és társadalmi mobilizáció 

8. A közélet és a politika világa 

9. Hovatartozásaink: szülő és lakóhelyünk, hazánk és Európa, magyarságunk és  

    európaiságunk 

10. Életszínvonal, életmód, az élet minősége, boldogulás és boldogság 



33 

 

11. Globális gazdasági, társadalmi és erkölcsi kihívások  

 

ANGOL ÉS NÉMET NYELV 

1. Személyes vonatkozások, család 

2. Ember és társadalom 

3. Környezetünk 

4. Az iskola 

5. A munka világa 

6. Életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

8. Utazás, turizmus 

9. Tudomány és technika 

 

MATEMATIKA 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

1.1. Halmazok 

1.1.1. Halmazműveletek 

1.1.2. Számosság, részhalmazok 

1.2. Matematikai logika 

1.2.1. Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában 

1.3. Kombinatorika 

1.4. Gráfok 

2. Számelmélet, algebra 

2.1. Alapműveletek 

2.2. A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

2.2.1. Oszthatóság 

2.2.2. Számrendszerek  

2.3. Racionális és irracionális számok 

2.4. Valós számok 

2.5. Hatvány, gyök, logaritmus 

2.6. Betűkifejezések 

2.6.1. Nevezetes azonosságok  

2.7. Arányosság 

2.7.1. Százalékszámítás 
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2.8. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 

2.8.1. Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek. Elsőfokú egyenletek,  

                      egyenletrendszerek.  

                      Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek. Magasabb fokú egyenletek.  

                      Négyzetgyökös egyenletek 

2.8.2. Nem algebrai egyenletek. Abszolút értékes egyenletek. Exponenciális és  

                      logaritmikus egyenletek. Trigonometrikus egyenletek 

2.8.3. Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 

2.9. Középértékek, egyenlőtlenségek 

3. Függvények, az analízis elemei 

3.1. A függvény 

3.2. Egyváltozós valós függvények 

3.2.1. A függvények grafikonja, függvénytranszformációk  

3.2.2. A függvények jellemzése 

3.3. Sorozatok 

3.3.1. Számtani és mértani sorozatok. Végtelen mértani sor 

3.3.2. Kamatos kamat, járadékszámítás 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

4.1. Elemi geometria 

4.1.1. Térelemek 

4.1.2. A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok 

4.2. Geometriai transzformációk 

4.2.1. Egybevágósági transzformációk síkban, térben  

4.2.2. Hasonlósági transzformációk 

4.3. Síkbeli és térbeli alakzatok 

4.3.1. Síkbeli alakzatok: háromszögek, négyszögek, sokszögek, kör 

4.3.2. Térbeli alakzatok 

4.4. Vektorok síkban és térben 

4.5. Trigonometria 

4.6. Koordinátageometria 

4.6.1. Pontok, vektorok 

4.6.2. Egyenes 

4.6.3. Kör 

4.6.4. Parabola 
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4.7. Kerület, terület 

4.8. Felszín, térfogat 

5. Valószínűségszámítás, statisztika 

5.1. Leíró statisztika 

5.1.1. Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai 

5.1.2. Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók 

5.2. A valószínűségszámítás elemei 

 

ÉNEK-ZENE 

1. Reprodukálás 

1.1. Éneklés 

1.1.1. Népzene 

1.1.2. Műzene 

1.2. Műelemzés 

1.2.1. Népzene 

2. Befogadás 

2.1. Zenetörténet 

2.1.1. Népzene 

2.1.2. Műzene 

2.2. Zenefelismerés 

2.2.1. Népzene 

2.2.2. Műzene 

2.3. Zeneelmélet 

2.4. Dallamírás stíluskörön kívül 

 

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 

A./ ALKOTÁS 

1. Vizuális eszközök 

1.1.Vizuális nyelv  

1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei: vonal, sík és térforma, tónus, szín, tér 

1.1.2. A vizuális nyelvi elemek viszonyai 

1.1.3. Vizuális nyelv és kontextus 

1.2. Technikák 

2. Tevékenységszintek 
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2.1. Ábrázolás, látványértelmezés 

2.1.1. Formaértelmezés 

2.1.2. Térértelmezés 

2.1.3. Színértelmezés 

2.1.4. Mozgásértelmezés 

2.2. Megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás  

 

B./ BEFOGADÁS 

1. Vizuális eszközök 

1.1. Megjelenítés sajátosságai  

1.2. Technikák  

2. Tevékenységterületek 

2.1. Vizuális kommunikáció  

2.2. Tárgy- és környezetkultúra  

2.3. Kifejezés és képzőművészet  

 

 

BIOLÓGIA 

1. Bevezetés a biológiába 

1.1. A biológia tudománya 

1.2. Az élet jellemzői 

1.2.1. Az élő rendszerek 

1.2.2. Szerveződési szintek 

1.3. Fizikai, kémiai alapismeretek 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek 

2.2. Az anyagcsere folyamatai 

2.3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

3. Az egyed szerveződési szintje 

3.1. Nem sejtes rendszerek 

3.2. Önálló sejtek 

3.3. Többsejtűség  

3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

3.4.1. a növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 
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3.4.2. az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 

3.4.3. a növények szövetei, szervei 

3.4.4. az állatok szövetei, szaporodása, viselkedése 

4. Az emberi szervezet 

4.1. Homeosztázis 

4.2. Kültakaró 

4.3. A mozgás 

4.4. A táplálkozás 

4.5. A légzés 

4.6. Az anyagszállítás 

4.7. A kiválasztás 

4.8. A szabályozás 

4.9. Szaporodás és egyedfejlődés 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 

5.1. Populáció  

5.2. Életközösségek (élőhelytípusok) 

5.3. Bioszféra 

5.4. Ökoszisztéma 

5.5. Környezet- és természetvédelem 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

6.1. Molekuláris genetika 

6.2. Mendeli genetika 

6.3. Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

6.4. A bioszféra evolúciója 

 

FÖLDRAJZ 

1. Térképi ismeretek 

1.1. A térképi ábrázolás 

1.2. Térképi gyakorlatok 

1.3. Az űrtérképezés 

2. Kozmikus környezetünk 

2.1. A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben 

2.2. A Nap és kísérői 

2.3. A Föld és mozgásai 
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2.4. Űrkutatás az emberiség szolgálatában 

3. A geoszférák földrajza 

3.1. A kőzetburok  

3.1.1. Földtörténet 

3.1.2. A Föld szerkezete és fizikai jellemzői 

3.1.3. A kőzetburok szerkezete 

3.1.4. A kőzetlemez-mozgások okai és következményei 

3.1.5. A hegységképződés 

3.1.6. A kőzetburok (litoszféra) építőkövei 

3.1.7. A Föld nagyszerkezeti egységei 

3.1.8. A földfelszín formálódása 

3.2. A levegőburok  

3.2.1. A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete 

3.2.2. A levegő felmelegedése 

3.2.3. A légnyomás és a szél 

3.2.4. Az általános légkörzés 

3.2.5. Víz a légkörben 

3.2.6. Az időjárás és az éghajlat 

3.3. A vízburok földrajza 

3.3.1. A vízburok kialakulása és tagolódása 

3.3.2. A világtenger 

3.3.3. A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk 

3.3.4. A felszín alatti vizek 

3.3.5. A komplex vízgazdálkodás elemei 

3.3.6. A jég és felszínformáló munkája 

3.4. A talaj  

4. A földrajzi övezetesség  

4.1. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 

4.2. A vízszintes földrajzi övezetesség 

4.3. A forró övezet 

4.4. Mérsékelt övezet 

4.4.1. Meleg-mérsékelt öv 

4.4.2 Valódi mérsékelt öv 

4.4.3 Hideg-mérsékelt öv 
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4.5. A hideg övezet 

4.6. A függőleges földrajzi övezetesség 

5. A népesség- és településföldrajz 

5.1. A népesség földrajzi jellemzői 

5.2. A települések földrajzi jellemzői 

6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 

6.1. A világgazdaság általános jellemzése, szerkezetének átalakulása és jellemző  

       .          folyamatai 

6.2. A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata 

6.3. A világ élelmiszergazdaságának jellemzői és folyamatai 

6.4 A világ energiagazdaságának és iparának átalakulása 

6.5. A harmadik és a negyedik szektor jelentőségének növekedése 

7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok 

7.1. A világgazdasági pólusok 

7.2. A világgazdaság peremterületei 

7.3. Egyedi szerepkörű országcsoportok és országok 

8. Magyarország földrajza 

8.1. A Kárpát-medence természet- és társadalom földrajzi sajátosságai 

8.2. Magyarország természeti adottságai 

8.3. Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői 

8.4. Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe 

8.5. Hazánk nagyrégióinak (tervezési-statisztikai régióinak) természet- és társadalom- 

       földrajzi képe 

8.6. Magyarország környezeti állapota 

9. Európa regionális földrajza 

9.1. Európa általános természetföldrajzi képe  

9.2. Európa általános társadalom földrajzi képe 

9.3. Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai 

9.4. Észak-Európa 

9.5. Nyugat-Európa  

9.6. Dél-Európa 

9.7. Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalom földrajzi képe 

9.8. Kelet-Európa természet- és társadalom földrajzi vonásai 

10. Európán kívüli földrészek földrajza 
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10.1. A kontinensek általános természet- és társadalom földrajzi képe 

10.2. Ázsia 

10.2.1. Általános földrajzi kép  

10.2.2. Országai 

10.2.3. Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó országai 

10.2.4. Nyugat-Ázsia, arab világ 

10.3. Afrika általános földrajzi képe 

10.4. Amerika  

10.4.1. Általános földrajzi képe 

10.4.2. Országai 

11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 

11.1. A geoszférák környezeti problémáinak kapcsolatai 

11.2. A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei 

11.3. A környezeti válság kialakulása és az ellene folytatott küzdelem 

 

 

 

FIZIKA 

1. Mechanika 

1.1. Newton törvényei 

1.1.1. Newton I. törvénye 

1.1.2. Newton II. törvénye 

1.1.3. Newton III. törvénye 

1.2. Pontszerű és merev test egyensúlya 

1.3. Mozgásfajták 

1.3.1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

1.3.2. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 

1.3.3. Összetett mozgások 

1.3.4. Periodikus mozgások 

1.3.4.1. Az egyenletes körmozgás 

1.3.4.2. Mechanikai rezgések 

1.3.4.3. Mechanikai hullámok  

1.4. Munka, energia 

2. Termikus kölcsönhatások 
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2.1. Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly 

2.2. Hőtágulás 

2.3. Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői között) 

2.4. Az ideális gáz kinetikus modellje  

2.5. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban  

2.5.1. Termikus, mechanikai kölcsönhatás 

2.5.2. A termodinamika I. főtétele 

2.6. Kalorimetria 

2.7. Halmazállapot-változások 

2.7.1. Olvadás, fagyás 

2.7.2. Párolgás, lecsapódás 

2.7.3. Jég, víz, gőz 

2.8. A termodinamika II. főtétele 

2.8.1. Hőfolyamatok iránya 

2.8.2. Hőerőgépek 

3. Elektromos és mágneses kölcsönhatás 

3.1. Elektromos mező 

3.1.1. Elektrosztatikai alapjelenségek 

3.1.2. Az elektromos mező jellemzése 

3.1.3. Töltések mozgása elektromos mezőben 

3.1.4. Töltés, térerősség a vezetőkön  

3.1.5. Kondenzátorok 

3.2. Egyenáram 

3.2.1. Elektromos áramerősség 

3.2.2. Ohm törvénye 

3.2.3. Félvezetők 

3.2.4. Az egyenáram hatásai, munkája és teljesítménye 

3.3. Az időben állandó mágneses mező 

3.3.1. Mágneses alapjelenségek 

3.3.2. A mágneses mező jellemzése 

3.3.3. Az áram mágneses mezeje 

3.3.4. Mágneses erőhatások 

3.4. Az időben változó mágneses mező 

3.4.1. Az indukció alapjelensége 
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3.4.2. A váltakozó áram  

3.4.3. A váltakozó áram teljesítménye és munkája 

3.5. Elektromágneses hullámok 

3.5.1. Az elektromágneses hullám fogalma 

3.6. A fény mint elektromágneses hullám 

3.6.1. Terjedési tulajdonságok 

3.6.2. Hullámjelenségek 

3.6.3. A geometriai fénytani leképezés 

3.6.4. A szem és a látás 

4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás 

4.1. Az anyag szerkezete  

4.2. Az atom szerkezete  

4.2.1. A kvantumfizika elemei  

4.2.2. Részecske- és hullámtermészet 

4.2.3. Az elektronburok szerkezete 

4.3. Az atommagban lejátszódó jelenségek 

4.3.1. Az atommag összetétele 

4.3.2. Radioaktivitás 

4.3.3. Maghasadás 

4.3.4. Magfúzió 

4.4. Sugárvédelem 

5. Gravitáció, csillagászat 

5.1. A gravitációs mező 

5.2. Csillagászat 

6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

6.1. A fizikatörténet fontosabb személyiségei 

6.2. Felfedezések, találmányok, elméletek 

 

KÉMIA 

1. Általános kémia 

1.1. Atomszerkezet 

1.2. Kémiai kötések 

1.3. Molekulák, összetett ionok 

1.4. Anyagi halmazok 
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1.4.1. Egykomponensű anyagi rendszerek 

1.4.1.1. Kristályrácsok 

1.4.1.2. Átmenet a kötés- és rácstípusok között 

1.4.2. Többkomponensű rendszerek 

1.4.2.1. Csoportosítás 

1.4.2.2. Diszperz rendszerek 

1.4.2.3. Kolloid rendszerek 

1.4.2.4. Homogén rendszerek 

1.5. Kémiai átalakulások 

1.5.1. Termokémia 

1.5.1.1. A folyamatok energiaviszonyai 

1.5.1.2. Reakcióhő 

1.5.2. Reakciókinetika 

1.5.2.1. Reakciósebesség 

1.5.2.2. Katalízis 

1.5.3. Egyensúly 

1.5.3.1. Megfordítható reakciók 

1.5.3.2. Egyensúly 

1.5.4. A kémiai reakciók típusai 

1.5.4.1. Sav–bázis reakciók 

1.5.4.2. Elektronátmenettel járó reakciók 

1.5.4.3. Egyéb, vizes oldatban végbemenő kémiai reakciók 

1.5.4.4. Egyéb reakciók 

1.5.5. Elektrokémia 

1.5.5.1. Galvánelem 

1.5.5.2. Elektrolízis 

1.5.5.3. Az elektrolízis mennyiségi viszonyai 

2. Szervetlen kémia 

2.1. Hidrogén 

2.2. Nemesgázok 

2.3. Halogénelemek és vegyületeik 

2.3.1. Halogénelemek  

2.3.2. Halogénvegyületek 

2.3.2.1. Hidrogén-halogenidek (HF, HCl, HBr, HI) 
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2.3.2.2. Kősó (NaCl) 

2.3.2.3. Ezüst-halogenidek (AgCl, AgBr, AgI) 

2.3.2.4. Hypo (NaOCl-oldat) 

2.4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 

2.4.1. Oxigén 

2.4.2. Oxigénvegyületek 

2.4.2.1. Dihidrogén-peroxid (H2O2) 

2.4.2.2. Oxidok 

2.4.2.3. Hidroxidok 

2.4.3. Kén 

2.4.4. A kén vegyületei 

2.4.4.1. Kén-dioxid (SO2) 

2.4.4.2. Kén-trioxid (SO3) 

2.4.4.3. Kénsav (H2SO4) 

2.4.4.4. Nátrium-tioszulfát (fixírsó, Na2S2O3) 

2.5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 

2.5.1. Nitrogén 

2.5.2. Nitrogénvegyületek 

2.5.2.1. Ammónia (NH3) 

2.5.2.2. Nitrogén-oxidok (NO2) 

2.5.2.3. Salétromsav (HNO3) 

2.5.3. Foszfor 

2.5.4. Foszforvegyületek 

2.5.4.1. Foszforsav (ortofoszforsav, H3PO4) 

2.5.4.2. A foszforsav fontosabb sói 

2.6. A széncsoport elemei és vegyületeik 

2.6.1. Szén 

2.6.2. A szén vegyületei 

2.6.2.1. Szén-monoxid (CO) 

2.6.2.2. Szén-dioxid (CO2) 

2.6.2.3. Szénsav (H2CO3) 

2.6.3. Szilícium 

2.6.4. Szilícium-vegyületek 

2.6.4.1. Szilícium-dioxid (SiO2) 
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2.7. Fémek 

2.7.1. Az s-mező fémei 

2.7.2. A p-mező fémei 

2.7.2.1. Alumínium 

2.7.2.2. Ón és ólom 

2.7.3. A d-mező fémei 

2.7.3.1. Vascsoport (Fe, Co, Ni) 

2.7.3.2. Rézcsoport (Cu, Ag, Au) 

2.7.3.3. Cink 

3. Szerves kémia 

3.1. A szerves vegyületek általános jellemzői 

3.2. Szénhidrogének 

3.2.1. Alkánok, cikloalkánok (Paraffinok, cikloparaffinok) 

3.2.2. Alkének (olefinek) 

3.2.3. Több kettős kötést tartalmazó szénhidrogének 

3.2.3.1. Diének 

3.2.3.2. Természetes poliének  

3.2.4. Alkinok 

3.2.4.1. Etin (acetilén) 

3.2.5. Aromás szénhidrogének 

3.2.5.1. Benzol 

3.2.5.2. Toluol, sztirol 

3.3. Halogéntartalmú szénhidrogének 

3.4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

3.4.1. Hidroxivegyületek 

3.4.1.1. Alkoholok 

3.4.1.2. Fenolok 

3.4.1.2.1. Fenol 

3.4.2. Éterek 

3.4.3. Oxovegyületek 

3.4.4. Karbonsavak 

3.4.4.1. Egyéb funkciós csoportot tartalmazó karbonsavak  

3.4.4.2. A karbonsavak sói 

3.4.5. Észterek 
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3.4.5.1. Karbonsav-észterek 

3.4.5.2. Szervetlensav-észterek 

3.5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

3.5.1. Aminok 

3.5.2. Aminosavak 

3.5.3. Savamidok 

3.5.4. Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 

3.5.4.1. Piridin 

3.5.4.2. Pirimidin 

3.5.4.3. Pirrol 

3.5.4.4. Imidazol 

3.5.4.5. Purin 

3.5.5. Gyógyszerek, drogok, hatóanyagok 

3.6. Szénhidrátok 

3.6.1. Monoszacharidok 

3.6.1.1. Glicerinaldehid 

3.6.1.2. Ribóz és 2-dezoxi-ribóz 

3.6.1.3. Glükóz (szőlőcukor) 

3.6.1.4. Fruktóz (gyümölcscukor) 

3.6.2. Diszacharidok 

3.6.2.1. Maltóz 

3.6.2.2. Cellobióz 

3.6.2.3. Szacharóz (répacukor, nádcukor) 

3.6.3. Poliszacharidok 

3.6.3.1. Cellulóz 

3.6.3.2. Keményítő 

3.7. Fehérjék 

3.8. Nukleinsavak 

3.9. Műanyagok 

3.9.1. Természetes alapú műanyagok 

3.9.2. Szintetikusan előállított műanyagok 

3.9.2.1. Polimerizációs műanyagok 

3.9.2.2. Polikondenzációs műanyagok 

3.9.2.3. Környezetvédelmi szempontok 
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3.10. Energiagazdálkodás 

4. Kémiai számítások 

4.1. Az anyagmennyiség 

4.2. Gázok 

4.3. Oldatok, elegyek, keverékek 

4.4. Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban 

4.5. Termokémia 

4.6. Kémiai egyensúly 

4.7. Kémhatás 

4.8. Elektrokémia 

 

INFORMATIKA 

1. Információs társadalom 

1.1. A kommunikáció 

1.1.1. A kommunikáció általános modellje 

1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek 

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban 

1.1.4. Közhasznú információs források 

1.2. Információ és társadalom 

1.2.1. Az informatika fejlődéstörténete  

1.2.2. A modern információs társadalom jellemzői 

1.2.3. Informatika és etika 

1.2.4. Jogi ismeretek 

2. Informatikai alapismeretek – hardver 

2.1. Jelátalakítás és kódolás 

2.1.1. Analóg és digitális jelek 

2.1.2. Az adat és az adatmennyiség 

2.1.3. Bináris számábrázolás 

2.1.4. Bináris karakterábrázolás 

2.1.5. Bináris kép- és színkódolás 

2.1.6. Bináris hangkódolás 

2.2. A számítógép felépítése 

2.2.1. A Neumann-elvű számítógépek 

2.2.2. A (személyi) számítógép részei és jellemzőik 
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2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik 

2.2.4. A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése 

2.2.5. Hálózatok 

3. Informatikai alapismeretek – szoftver 

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 

3.1.1. Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer  

                      felhasználói felülete 

3.1.2. Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása,  

                      törlése, átnevezése 

3.1.3. Állományok típusai, keresés a háttértárakon 

3.1.4. Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás,  

                      átnevezés, nyomtatás, megnyitás 

3.1.5. Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás,  

          adatvédelem 

3.1.6. A szoftver és a hardver karbantartó (segéd)programjai: víruskeresés és  

                     -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás, … 

3.1.7. A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelentkezés,  

                      hozzáférési jogok, adatvédelem 

4. Szövegszerkesztés 

4.1. A szövegszerkesztő használata 

4.1.1. A program indítása 

4.1.2. A munkakörnyezet beállítása 

4.1.3. A szövegszerkesztő menürendszere 

4.1.4. Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása 

4.2. Szövegszerkesztési alapok 

4.2.1. Szövegbevitel, szövegjavítás 

4.2.2. Karakterformázás 

4.2.3. Bekezdésformázás  

4.2.4. Felsorolás, számozás 

4.2.5. Tabulátorok használata 

4.2.6. Oldalformázás 

4.3. Szövegjavítási funkciók 

4.3.1. Keresés és csere 

4.3.2. Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés 
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4.3.3. Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás 

4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben 

4.4.1. Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés 

4.4.2. Körlevélkészítés 

4.4.3. Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a  

             szövegbe, valamint formázásuk 

5. Táblázatkezelés 

5.1. A táblázatkezelő használata 

  5.1.1. A program indítása 

  5.1.2. A munkakörnyezet beállítása 

  5.1.3. A táblázatkezelő menürendszere 

5.1.4. A táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása 

5.2. A táblázatok felépítése 

  5.2.1. Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap 

5.3. Adatok a táblázatokban 

  5.3.1. Adattípusok 

  5.3.2. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 

  5.3.3. A cellahivatkozások használata 

  5.3.4. Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény 

5.4. Táblázatformázás 

  5.4.1. Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése 

  5.4.2. Karakter-, cella- és tartomány-formázások 

  5.4.3. Cellák és tartományok másolása 

5.5. Táblázatok, szövegek, diagramok 

  5.5.1. Egyszerű táblázat készítése 

  5.5.2. Formázási lehetőségek 

  5.5.3. Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése 

5.6. Problémamegoldás táblázatkezelővel 

  5.6.1. Tantárgyi feladatok megoldása 

5.6.2. A mindennapi életben előforduló problémák 

6. Adatbázis-kezelés 

6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

6.1.1. Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcs 

6.2. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata 
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6.2.1. Adattípusok 

6.2.2. Adatbevitel, adatok módosítása, törlése 

6.2.3. Adatbázisok létrehozása, karbantartása 

6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek 

6.3.1. Lekérdezések, függvények használata 

6.3.2. Keresés, válogatás, szűrés, rendezés 

6.3.3. Összesítés 

6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok 

6.4.1. Űrlapok használata 

6.4.2. Jelentések használata 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

7.1. Kommunikáció az Interneten 

7.1.1. Elektronikus levelezési rendszer használata 

7.1.2. Állományok átvitele 

7.1.3. WWW 

7.1.4. Keresőrendszerek 

7.1.5. Távoli adatbázisok használata  

7.2. Weblap készítés 

7.2.1. Hálózati dokumentumok szerkezete 

7.2.2. Weblap készítése Web-szerkesztővel 

7.2.3. Formázási lehetőségek 

8. Prezentáció és grafika 

8.1. Prezentáció (bemutató) 

8.1.1. A program indítása 

8.1.2. A munkakörnyezet beállítása 

8.1.3. A program menürendszere 

8.1.4. Prezentációs anyag elkészítése és formázása 

8.2. Grafika 

8.2.1. A program indítása 

8.2.2. A munkakörnyezet beállítása 

8.2.3. A program menürendszere 

8.2.4. Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása 

8.2.5. Képek beillesztése, formázása 

9. Könyvtárhasználat  
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9.1. Könyvtárak 

9.1.1. A könyvtár fogalma, típusai 

9.1.2. Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer,  

                      multimédia övezet 

9.1.3. A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány 

9.1.4. A könyvtári szolgáltatások 

9.2. Dokumentumok 

9.2.1. Nyomtatott dokumentumok 

9.2.2. Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép,  

                     film, CD, mágneslemez, DVD) 

9.3. Tájékoztató eszközök 

9.3.1. Katalógusok 

9.3.2. Adatbázisok 

9.3.3. Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép) 

 

 

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 

1. Hardver alapismeretek 

1.1. A számítógépek felépítése 

1.2. Funkcionális egységek 

2. Szoftver alapismeretek 

2.1. A rendszer előkészítése 

2.2. Programok telepítése 

2.3. Operációs rendszer használata 

2.4. Állományok kezelése 

2.5. Segédprogramok használata 

3. Szövegszerkesztés 

3.1. Szövegszerkesztő használata 

3.2. Grafikai kiegészítő ismeretek 

4. Táblázatkezelés 

4.1. Táblázatkezelő program kezelése 

5. Informatikai alapismeretek 

5.1. Számábrázolás, számrendszerek 

5.2. Kódolás 
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6. Hálózati ismeretek 

6.1. Hálózati alapok 

6.2. Bejelentkezési környezet 

6.3. Hálózati operációs rendszer használata 

6.4. Kommunikáció a hálózaton 

7. Programozási alapismeretek 

7.1. A feladatmegoldás lépései, módszerei 

7.2. Algoritmusok 

7.3. A programkészítés környezete 

7.4. Programnyelv ismerete 

7.5. Programozási tételek 

7.6. Hibakeresés, tesztelés, hatékonyság 

7.7. Az objektumorientált programozás alapjai 

8. Adatbázis-kezelés 

8.1. A relációs adatbázis-kezelés alapfogalmai 

8.2. Adatbázis-kezelő használata 

8.3. Adatbázis elmélet 

8.4. Adatbázis használat 

8.5. SQL nyelv használata 

 

KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK 

1. Tájékozódás a mikroökonómia témakörökben 

1.1. A közgazdaság-tudomány 

1.2. A fogyasztói magatartás és a kereslet 

1.3.A vállalat és a termelői magatartás 

1.4. A vállalat kínálata és a piac jellege 

1.5. A termelési tényezők piaca 

1.6. A vállalatok  nemzetközi piaci kapcsolatai. 

1.7. A piaci szabályozás kritikája 

2. A makroökonómia kategóriák értékelése 

2.1. A makroökonómia alapösszefüggései 

2.2. A makrogazdaság árupiaca – az egyensúlyi jövedelem 

2.3. A makrogazdaság pénzpiaca, a kamatláb alakulása 

2.4. A munkapiac. A munkapiaci egyensúlytalanság – munkanélküliség 
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2.5. Az infláció és inflációs folyamatok 

2.6. A makrofolyamatok befolyásolhatósága, a gazdaságpolitika elméleti alapjai és  

       gyakorlata 

2.7. A nyitott makrogazdaság 

3. Marketing ismeretek 

3.1. A marketing kialakulása, fogalma, fejlődése 

3.2 A piac, a piaci környezet elemzése 

3.3. Fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás 

3.4. A célpiaci marketing, piacszegmentálás. A célpiacok kiválasztása 

3.5. A marketing információs rendszer 

3.6. A piackutatás fajtái, módszerei 

3.7. A piackutatás felhasználási területei 

3.8. A termékpolitika, termékfejlesztés 

3.9. Árpolitika, árstratégia 

3.10. Az értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása 

3.11. A kommunikációs politika 

3.12. A marketingkommunikáció eszközrendszere 

3.13. A reklám szerepe és fejlődése 

3.14. A reklámeszközök és reklámhordozók 

3.15. A public relations 

3.16. Az eladásösztönzés, a személyes eladás 

3.17 Az image és az egyedi vállalati arculat 

3.18. Az egyéb piacbefolyásolási eszközök 

 

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK 

1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek 

1.1. A vendéglátás alapjai 

1.2. A vendéglátás tevékenységi körei 

1.3. A vendéglátás üzlethálózata 

1.4. A turizmus alapjai 

1.5. A turizmus tevékenysége, tevékenységi formái fajtái. 

1.6. A turizmus és a környezet összefüggései 

1.7. A vendéglátás és a turizmus kapcsolata 

1.8. A turizmus, mint tevékenység feltételrendszere 
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1.9. A turizmus piaca 

1.10. A vendéglátás piaca 

1.11. Általános ügyviteli alapismeretek 

1.12. A turizmus és a vendéglátás ügyvitele 

2. Szállodai alapismeretek 

2.1. Szálláshelyek, szállodák és egyéb szálláshelyek 

2.2. A szálloda és egyéb szálláshelyek működésének tárgyi feltételei 

2.3. A szálloda és egyéb szálláshelyek működésének személyi feltételei 

2.4. Szállodai és egyéb szálláshelyek ügyvitel 

2.5. A szállodai és egyéb szálláshelyek gazdálkodás 

2.6. A szállodai tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb speciális jogszabályok,  

       rendeletek és előírások 

3. Marketing alapismeretek 

3.1. A marketing  fogalma, fejlődése 

3.2. A piac, a piaci környezet elemzése 

3.3. A fogyasztói magatartás 

3.4. A piacszegmentálás. A célpiacok kiválasztása 

3.5. A marketing információs rendszer 

3.6. A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területei 

3.7. A termékpolitika, termékfejlesztés 

3.8. Árpolitika, árstratégia 

3.9. Az értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása 

3.10. A marketingkommunikáció eszközrendszere 

3.11. A reklám szerepe, tervezése 

3.12. A Public Relations 

3.13. Az eladásösztönzés, és a személyes eladás 

3.14. Az image és az egyedi vállalati arculat 

3.15. Az egyéb piacbefolyásolási eszközök 
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Választható érettségi vizsgatárgyak 

A 100/1997. (VI. 13) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 4.§ 

(3) bekezdése alapján a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül az iskolának lehetővé kell 

tenni legalább két vizsgatárgyból az emelt szintű felkészülést, valamint a kötelező érettségi 

vizsgatárgyakon kívül legalább három vizsgatárgyból a középszintű vizsgára történő 

felkészülést.  

Ennek megfelelően iskolánk a következő tantárgyakból tesz lehetővé az emelt szintű 

felkészülést: 

- földrajz 

- informatika 

Középszintű felkészülést biztosítunk az alábbi tantárgyakból: 

- biológia 

- földrajz 

- informatika 

 

 

Választható tantárgyak, foglalkozások, ezeknél a pedagógus választás 

szabályai: 

A választható érettségi tantárgyak esetében évente közzétesszük a választható 

pedagógusok névsorát,és ezzel lehetőséget biztosítunk a diákok számára  a 

pedagógusválasztásra. 
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A szakközépiskolai képzés programja 
 

 

Célok, feladatok 
 

A szakközépiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat 

megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó 

tanuláshoz; beépítse a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tudásértelmezést, és ennek 

megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen 

kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. 

A szakközépiskola további célja, hogy az egyes integrált tartalmakat hordozó 

műveltségterületek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok 

interdiszciplináris és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak 

feldolgozása, elsajátítása során a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően 

érvényesüljön a Nemzeti alaptantervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított 

felfogása. 

Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok 

felismeréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a 

mindennapi élet kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható 

tudás fontosságát. 

 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  

 

Az erkölcsi nevelés 

A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének 

jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért 

érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és 

belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer 

közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és 

a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Képes bizonyos értékkonfliktusok 

felismerésére, ismer eseteket, példákat ezek kezelésére. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, 

művészeket, sportolókat, tudatosul benne munkásságuk jelentősége. Ismer a szakmája 

fejlődésével kapcsolatos fontosabb magyar találmányokat, szakmájában ismert kiemelkedő 

magyar személyiségeket. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével, hagyományaival. 

Ismeri lakóhelye és iskolája környékének természeti és kulturális örökségét. Ismeri a nemzeti 

kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri 

alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, 

belátja az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyét. 

Gyakorolja jogait és kötelességeit környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, 
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törekszik a helyi közösségekkel való jó együttműködésre. Ismeri a civil szervezetek működési 

formáit és lehetőségeit.  

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, ahol az ember 

személyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, 

feladatai elvégzésére. Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével, és az emberi 

együttműködés lehetőségeivel. Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között, és 

tisztában van azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagukról alkotott képet. 

Felismeri a normakövetés szerepét, fontosságát. 

 

A családi életre nevelés 

A tanuló jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, 

eredményes munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében 

alkalmazott, felhasznált anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes 

önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, 

rangsorolására, megismeri a takarékosság, takarékoskodás alapvető technikáit. Készül az 

örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Ismeri a családtervezési módszerek 

alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban információkat 

keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a szexuális 

problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások 

veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és 

az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti 

a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a szerepek és faladatok 

megosztásának módjait, jelentőségét. A tanuló értelmezi a szülői és gyermeki felelősség 

fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé 

válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Tájékozott az e 

témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismeri a kultúra 

szerepét a lelki egészség megőrzésében. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta 

alapján, saját döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és 

lelki egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető 

élvezeti szerek használatának kockázatait, tudatosan tartózkodik ezektől. Ismeri a rizikófaktor 

fogalmát, képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek 

segítenek testi és lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász 

szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice-szolgáltatás 

fogalmát. Képes értelmezni a gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az 

orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások szerepével, tud példákat sorolni 

védőoltásokra. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok 

segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a 

segítségnyújtást, és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget 

vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. 

Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége 

segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival. 
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Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érti a fenntartható fejlődés jelentőségét. Belátja, hogyan vezetett az emberiség 

tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja ezzel 

kapcsolatos felelősségét. Ismer egyes globális problémák és a lokális cselevések, valamint az 

egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját 

életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal 

kapcsolatban információkat keresni és értelmezni. Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a 

fenntarthatósággal kapcsolatban. 

 
 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló törekszik arra, hogy a fejlődési, megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas 

szükségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Érzékeli az anyagi 

és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a társadalomban. Képes információkat keresni és 

értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban. 

Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt használja. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. 

Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó 

kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs 

stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló megismer olyan alapvető tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével 

hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, 

csend) és belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult 

témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban (pl. egyszerűbb kézikönyvekben) és a világhálón. 

Ismer tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes gondolatait, megállapításait kifejezni, 

nyelvileg szabatosan indokolni. Megismeri saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb 

információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely területeket kell fejlesztenie. Elegendő 

önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt 

nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő fizikai állapotban kell lennie. Ismer 

olyan módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.  

 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló hétköznapi kommunikációs helyzetekben alkalmazza a különféle beszédműfajok 

kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, 

saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért 

nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő szövegeket. Szabatosan 

használja a választott szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus módon vesz részt az 

infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és 

információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet legfontosabb 

területein a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a normakövető helyesírásra, 

képes az önálló kézikönyvhasználatra. Képes egyes nem verbális természetű információk 

verbális leírására, értelmezésére.  
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Idegen nyelvi kommunikáció 

Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, 

amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha 

a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben 

egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. Felismer egyszerű ok-okozati 

összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. 

Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek 

összehasonlításában. Képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű 

algoritmusok kialakítására, követésére. Képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az 

általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok 

megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására.  

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és 

magyarázni a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés 

fontosságának felismerése mellett belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, 

korlátait és kockázatait. Képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki 

műveltségét a tanulásban, a választott szakma elsajátítása során és a hétköznapi életben 

felmerülő problémák megoldásában. Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti 

szemlélet fontosságát, képes és akar cselekedni ennek megvalósulása érdekében.  

 

Digitális kompetencia 

A tanuló képes a számítógép használatára, lehetőségeinek önálló alkalmazására a tanulásban 

és a mindennapi életben, nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. 

Gyakorlottan kapcsolódik be az információ megosztásba, képes részt venni az érdeklődési 

körének, választott szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is 

használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a feladatok, problémák megoldásában saját 

szakterületén. A tanulóban kialakul az IKT alkalmazásának megfelelő helyes magatartás, 

elfogadja a kommunikáció és az információ felhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT 

interaktív használatából adódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére.  

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, 

megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az 

állampolgársághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni a társaival az 

iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt, vállal feladatokat különböző, általa választott 

közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekben felbukkanó 

problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, 

ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes 

megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni 

mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével 

kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való 

tartozás tudata. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, továbbá a közös feladatok, az iskolai 

élethez kapcsolódó problémák megoldása során a munka megtervezésére. Képes 

együttműködni társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk 
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megosztására. Vannak elképzelései az egyén társadalmi gazdasági feladataival, 

boldogulásával kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági 

szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját 

jövőjét illetően. Érdeklődik a választott szakterületéhez kapcsolódó gazdasági kérdések iránt, 

és képes ezzel kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi 

életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri 

fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes ezek vállalására. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a 

tapasztalatszerzés forrásai. Nyitott műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, 

színházi előadások, filmek és képzőművészeti események irányítással történő feldolgozására. 

Képes makettek, modellek konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő önálló 

átrendezésére. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, 

olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan 

tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes 

a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A 

tanulás iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős 

és gyenge pontjait, és hogy saját munkáját tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség 

esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.  

 

 

Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, 

amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő közismereti vagy szakmai teljesítményre 

képes tanulókat, segítse őket, hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el 

szakmájuk gyakorlása közben, és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló csak akkor képes erre, 

ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési 

formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, 

a differenciálás különböző lehetőségei során a közismereti és szakmai tárgyakat tanító 

pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és 

az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését.  

Az egyénre szabott fejlesztési eljárások a tanuló szükségleteinek, képességeinek, 

teljesítményének megfelelően – mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás keretében – 

eredményezhetik más tanulási utak kijelölését is (pl. szakközépiskola, HÍD-programok). 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal lehetőség szerint együtt történő – 

integrált – oktatásuk. Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja 

ugyanolyan fontos, mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a 

felnőtt élet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó 

tanulásra és a munkába állásra való felkészítés.  
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A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a Nat-ban meghatározott és a 

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 

de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 

ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg, és 

segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés 

egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, 

elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására, továbbá a fejlesztés a 

szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során 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; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 

Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 

többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, 

továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való 

hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre A sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos 

nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan) és a 

tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő nevelésére, oktatására. 

 

 

 

A közismereti képzés óraszámai 

 

A közismereti és szakmai órák aránya 

 

Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Közismeret Kötött órák 17 óra 11 óra 8 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 
1 óra - 1,5 óra 

Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 
2,5 óra 2 óra 2,5 óra 

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 
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A közismereti órák eloszlása a 9-11. évfolyamon 

 

Érvényes: A 2017-18-as tanév végéig 

 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Magyar - 

Kommunikáció 
2 óra 2 óra 1 óra 

Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 3 óra 1 óra 1,5 óra 

Társadalomismeret 3 óra 2 óra 1 óra 

Természetismeret 4 óra - - 

Testnevelés 3 óra 3 óra 3 óra 

Bibliaismeret 1 óra   

Osztályközösség-

építő Program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Szabad órakeret (1 óra) - (1,5 óra) 

Összesen:  19 óra 11 óra 9,5 óra 

 

A közismereti órák esetében a szabadon felhasználható1órát a 9. évfolyamon a Matematika, a 

11. évfolyamon felhasználható 1,5 órát szintén a Matematika tantárgy kapta meg, azzal a 

céllal, hogy azt a szakmai számítások gyakorlására kell fordítani. 

 

Az Nkt. értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a tanítási napokon kell 

megszervezniük a mindennapos oktatást (legalább napi egy testnevelésóra keretében), 

amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik. Ha ennek eredményeként 

a heti öt testnevelésóra nem teljesíthető, a fennmaradó órák a szabad órakeret részévé 

válnak, így annak felhasználásáról az intézmények dönthetnek. 

 

 Testnevelés tantárgyból heti 5 óra helyett heti 3 órát használunk fel. A felszabaduló 2-2 órát a 

következő tantárgyakra fordítjuk: a 9. évfolyamon a Társadalomismeret óraszámát 2 óráról 3 

órára, a Természetismeret óraszámát 3 óráról 4 órára növeltük. 

A 10. évfolyamon a Magyar – Kommunikáció tantárgy óraszámát 1 óráról 2 órára, a 

Társadalomismeret tantárgy óraszámát 1 óráról 2 órára növeltük. 

A 11. évfolyamon 1 óra Magyar – Kommunikáció, valamint 1 óra Társadalomismeret órát 

tartunk. 
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Érvényes óraszámok a 2016-17-es tanévtől felmenő rendszerben 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Magyar - 

Kommunikáció 
2 óra 2 óra 1 óra 

Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 3 óra 1 óra 1,5 óra 

Társadalomismeret 3 óra 2 óra 1 óra 

Természetismeret 4 óra - - 

Testnevelés 3 óra 3 óra 3 óra 

Bibliaismeret 1 óra 0,5 óra 0,5 óra 

Osztályközösség-

építő Program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Szabad órakeret (1 óra) - (1,5 óra) 

Összesen:  19 óra 11 óra 9,5 óra 

 

Tantárgyak és óraszámok a képzés érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamai 

számára 

Célok és feladatok 

 

A szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése a szakközépiskola első három 

évfolyamát (vagy korábban szakiskolát / szakmunkásképző intézetet) végzett tanulók számára 

biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés 2 évfolyamból áll (12., illetve 13.), amelynek 

programja a 3 éves szakközépiskolai közismereti programra épül. A képzés célja az, hogy 

olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek 

átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt, 

hogy a szakközépiskola első hároméves szakasza során az alacsony közismereti óraszámok 

miatt nem nyílt lehetőség arra, hogy a tanulók az elvégzett évfolyamokon maradéktalanul 

elsajátítsák a Nat-ban előírt követelményeket, ezért itt a hiányok pótlására különösen nagy 

hangsúlyt kell helyezni. 

Különösen az idősebb hallgatók esetében lehetőség nyílik az élet- és 

munkatapasztalatokra, valamint a korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) 

tanulmányok során megszerzett előzetes ismeretekre történő építkezésre.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés megteremti az érettségi, a középfokra alapozott 

szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, 

illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és 

tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és 

a tanulási képességeket az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek 

kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak 

és a világban való tájékozottságuknak a továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget 

biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók 

személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására. 

A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek 

rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek 

elsajátítási eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési 

műveletek kifejlesztője. Ily módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb, 

gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek 
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létrehozására – különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás 

lehetőségeinek biztosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési 

lehetőségeinek biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába.  

 

 

Tantárgyak és óraszámok 
 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

I. (12.) 

Nappali 

tagozat 

II. (13.) 

Nappali 

tagozat 

Magyar nyelv és irodalom  6,5 7 

Idegen nyelv  6 7 

Matematika  6 7 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
4,5 6 

Természetismeret 4 1 

Informatika  2 2 

Testnevelés és sport  5 5 

Osztályközösség-építő 

program 
1 1 

   

Összesen (közműveltségi 

óraszámok) 
35 36 

   

 

 

A szabadon tervezhető órakeretből a nevelőtestület döntése alapján a 12. évfolyamon 0.5 órát 

a Magyar nyelv és irodalom tantárgy, 0,5 órát a Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek tantárgy, 2 órát Természetismeret tantárgy kapta. 

A 13. évfolyamon a szabadon tervezhető órakeretből 1-1 órát a következő tantárgyak 

oktatására fordítjuk: a Magyar nyelv és irodalom, Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek, Idegen nyelv, Matematika, Természetismeret. 
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3 évfolyamos esti képzés 

Érvényes 2009. szeptembertől 

Tantárgy 

  

10. 11. 12. 

éves heti éves heti éves heti 

Magyar nyelv  74 2 37 1 32 1 

Irodalom 74 2 74 2 64 2 

Történelem és társadalmi ismeretek 37 1 37 1 64 2 

Társadalomismeret és etika 0   37 1 0   

Idegen nyelv 111 3 111 3 96 3 

Matematika 74 2 111 3 96 3 

Művészetek (ének) 0 0 0 0 0 0 

Osztályfőnöki óra 0   0   0   

Testnevelés és sport 0 0 0 0 0 0 

Biológia 37 1 37 1 0   

Földünk és környezetünk 37 1 37 1 0   

Fizika 0   37 1 32 1 

Kémia 37 1 37 1 0   

Informatika 37 1 37 1 32 1 

Szakmacsoportos alapozó oktatás 0 0 0 0 0 0 

Szabadon tervezhető     0   64 2 

Összesen 518 14 592 16 480 15 

 

Megjegyzés:  A szabadon tervezhető 2 órát a választott érettségi tantárgy oktatására kell 

fordítani! 

 

 

Az általánostól eltérő, sajátos eljárások az esti képzésben 

 

A tanulói teljesítmények mérésének, értékelésének, minősítésének rendszere és formái 

A tanulók teljesítményének mérését, értékelését beszámoltató rendszerben végezzük. A 

három beszámolót negyedévenként, külön ütemterv szerint kell teljesíteni. A beszámoltatás 

formáit a szaktanárok határozzák meg. Az érettségi vizsga kötelező tantárgyainál figyelembe 
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kell venni az érettségi vizsga előírásait is. A teljesítményeket valamennyi tantárgyból 

érdemjeggyel kell értékelni. Az év végi osztályzatok kialakításánál az érdemjegyekből képzett 

számtani átlagot kell figyelembe venni. A kerekítés a matematikai kerekítés szabályai szerint 

történjen. 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

A tanuló magasabb évfolyamba lépéséről a nevelőtestület osztályozó értekezleten dönt. 

Magasabb évfolyamba léphet az a tanuló, aki a beszámolási kötelezettségeit és a tantárgyak 

tantervi követelményeit teljesítette, azaz valamennyi tantárgyból az adott évfolyamon 

legalább elégséges osztályzatot kapott. 

 

 

 

A csoportbontás és egyéb foglalkozások szervezésének elvei: 

Csoportbontásokat az idegen nyelv esetén elsősorban a képességszint határozza meg, 

illetve a tanulók előismerete alapján német és angol nyelvi csoportokat hozunk létre. 

Amennyiben szükséges és lehetőségünk van rá,a gyengébb képességű tanulók esetében, 

illetve  tehetséggondozás céljából bontunk csoportot. 

 

 

 

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

 

A testi és lelki egészségre nevelés  
 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek 

lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére.  

Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a 

betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében.  

A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében.  

 



67 

 

Környezeti nevelés 
 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és 

a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel 

kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 

gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és 

társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába.  

 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a társadalmi felemelkedés lehetősége a 

minőségi oktatás eredményeként szerzett tudás, amellyel olyan életpályát tudnak kialakítani 

maguknak, amellyel a társadalom aktív tagjai lesznek. Az elmúlt évtized közoktatási 

folyamatainak eredményeként azzal szembesültünk, hogy az iskolákba lépő hátrányos 

helyzetű tanulók eredményei elmaradnak nem hátrányos helyzetű társaiktól, azaz az 

iskolarendszer konzerválta lemaradásukat.  

Célul tűzzük ki az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében: 

- a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységeket, 

- gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, valamint a szociális hátrányok 

enyhítését segítő tevékenységeket, 

- a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását, 

- az egészséges életmódra nevelést. 

  

A tanév eleji tudásszint mérések segítségével feltérképezzük hiányosságaikat és a 

továbbhaladáshoz szükséges ismeretek megszerzésére ösztönözzük a tanulókat a fejlődésük 

szempontjából leghatékonyabb módszert alkalmazva. 

Javasoljuk a tanulóknak, hogy vegyenek részt a felzárkóztató foglalkozásokon, 

korrepetálásokon. A mutatkozó legkisebb eredményt is a pozitív megerősítésükre használjuk 

fel. 
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Elsősorban matematika, idegen nyelv, informatika tantárgyakból alkalmazunk csoportbontást. 

A csoportok kialakításánál a tanulók egyéni szempontjait igyekszünk figyelembe venni. 

(Matematikából a nívócsoportos oktatást követjük.)  

Idegen nyelvből, anyanyelvből, matematikából mutatkozó súlyos tanulási nehézségek 

(sorozatos kudarcok, esetleges részképesség-zavarok) esetén javasoljuk szakember 

felkeresését (Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság).  

Különösen szorgalmazzuk az iskolai könyvtár, más iskolai létesítmények, eszközök egyéni, 

csoportos használatát. 

Amennyiben megfelelő számú érdeklődőt érint, és célkitűzése összecseng nevelési-oktatási 

céljainkkal, az iskola rendelkezésére álló – elsődleges céljaira lekötött órakereten felüli – 

órakeretből támogatjuk a működését. 

Amennyiben – a közoktatási törvénynek megfelelően – a szülők igénylik, az eredményes 

tanulás érdekében tanulószobai foglalkozást szervezünk. 

Iskolai kulturális, sport, tantárgyi és szakmai versenyek, vetélkedők, pályázatok és kiállítások 

sorozata ad lehetőséget az egyéni érdeklődés és tehetség kibontakoztatására. 

Tanulmányi kirándulásokat elsősorban osztálykeretben és szakmai csoportoknak szervezünk, 

azonban lehetőség van osztályok közötti ill. iskolai szintű szervezésre is. Szakmai 

programunk szerves részeként a tanulóink tanulmányi idejük alatt legalább egyszer eljutnak 

egy nemzetközi szakmai kiállításra. 

Az „Út az érettségihez” és az „Út a szakmához” pályázatokon indul az iskola, több tanuló vett 

részt a programban, mindannyian halmozottan hátrányos helyzetű tanuló volt. 

Tanáraink nyitottak az új iránt, nemcsak kötelességüknek érzik, hanem igénylik is a szakmai 

és pedagógiai megújulást. Az oktatási törvényben előírt végzettség megszerzése mellett 

aktívan bekapcsolódnak az országos, a megyei és a helyi továbbképzésekbe, tréningekbe, 

melyek az új pedagógiai koncepciók sikeres megvalósulását segítik. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását 

segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program     
 
 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő, tanulási 

zavarokkal, illetve részképesség-zavarokkal küzdő gyerekek felzárkóztatására és fejlesztésére 

nagy hangsúlyt fektetünk. 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a gyengébben teljesítők felzárkóztatását 

az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások segítik.  

Fejlesztő programunk megvalósítását fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus látja el. 

 

Tevékenységi területek, lehetőségek: 

 

- Az alapkészségek mindennapos fejlesztése. 

- Rugalmas, a tanulók szintjéhez igazodó követelményrendszerrel, a tananyag 

feldolgozásának speciális módszereivel, a tananyag szükség szerinti átrendezésével biztosítani 

a tantervi minimum teljesítését. 

- Speciálisan kiscsoportos vagy egyéni felzárkózató foglalkozások szervezése. 

- Folyamatos korrekció, ellenőrzés, értékelés, önértékelés. 

 

Tevékenységi formák: 

- az egyéni képességekhez igazodó munkaformák, 

- egyéni fejlesztés, értékelés, 

- csoportos fejlesztés, 

- tanórai differenciálás, 

- kooperatív munkaformák alkalmazás
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A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatásának irányelvei, céljai, feladatai 

Intézményünk feladatának tartja a tanulási zavaros (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) és 

magatartászavaros gyermekek integrációját. Feladatvállalásunk a következő alapokon 

nyugszik: az integráció gondolata a humánus alapértékek elfogadását jelenti és a 

fogyatékosság fogalmának újragondolását feltételezi. Fontos annak felismerése és a 

tanulókkal való felismertetése is, hogy átmenetileg vagy tartósan bárki szorulhat speciális 

segítségre, hogy mindannyian "különbözőek vagyunk", s ez a sokszínűség nem negatívumot, 

hanem pozitívumokat jelent a közösségek és a társadalom számára. 

Az integráció pozitív magatartásmintákat közvetít. A speciális szükségletű gyermeket reális 

önértékelésre, képességei maximális kibontakoztatására serkenti, a nem sérült gyermekek 

pedig megtanulják a hozzájuk való alkalmazkodást, a segítségnyújtást. Ez pedig hosszú távon 

az előítéletek enyhüléséhez, a "másság" értékeinek társadalmi méretű elismeréséhez vezethet. 

A sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő 

- integrált - oktatása valósul meg intézményünkben. 

Az együttnevelés során fontos feladatunknak tekintjük az iskola pedagógusainak, a szülők és 

a tanulók közösségének felkészítését a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

 

Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesül. 

Fejlesztő-nevelő munkánkat a hagyományos pedagógiai elveken túl a sajátos nevelési igényű 

gyermekek iskolai fejlesztésének irányelvei determinálják. 

Az iskolai képzés teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű 

gyermekek személyisége minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képesek 

legyenek a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeiket megvalósítva 

kiegyensúlyozott, boldog életet él.
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A sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének során a legfontosabb szempontok: 

az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása, 

a sérült részképességek folyamatos fejlesztése, egyéni 

szükségletek, társadalmi beillesztés. 

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól 

érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol 

minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva. A 

követelmények elsajátíttatása a beszéd, nyelvi és egyéb tanulási zavarok kompenzálása és 

megszüntetése érdekében végzett folyamatos korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, 

intervenciós és sérülés-specifikus egyéni és kiscsoportos terápiás programok segítségével 

történik, részben saját szakembereink, részben utazó tanári hálózat segítségével. Legnagyobb 

hangsúlyt az anyanyelv és irodalom, a matematika, a testnevelés és sport, a művészetek 

műveltségi területei kapnak. 

Ennek érdekében a következő pedagógiai alapelvek megvalósítására törekszünk: 

■ a sérült személyiség fejlesztése gyógypedagógiai eszközökkel, 

■ a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele az oktatás és 

nevelés folyamatában, 

■ egységes nevelési elvárásokkal a követelmények biztonságossá tétele, 

■ támasz és segítségnyújtás a tanulási folyamatokban, az emberi törekvésekben, 

■ a speciális nevelési szükségletek kielégítése a nevelés-oktatás minden területén. 

 

Ennek érdekében a következő célokat tűztük ki: 

■ a sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése a hiányosan működő pszichés 

funkciók, sérült részképességek terápiás jellegű korrekciójával, 

■ a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs és rehabilitációs 

eljárásokkal, 

■ az általános műveltség megalapozása, 

■ az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése az önálló életvezetési 

technikák elsajátításával, gyakorlásával, toleráns magatartás kialakítása a személyiség 

gazdagításával, az általános emberi értékek és normák elfogadtatásával. 
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Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás fő feladatai a sajátos nevelési igényű gyermekek 

szempontjából: 

■ az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az évfolyamok, 

osztályfokok, tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek figyelembe vételével, 

■ a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott terápiás jellegű 

korrekciójával, 

■ az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és az 

egyének kondícióinak megfelelően, 

■ a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása, 

■ a módszerek és tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori pedagógiai 

tevékenység kívánalmainak megfelelően, 

■ a fejlesztési szakaszoknak megfelelő szűrő és diagnosztikus eljárások kidolgozása. 

 

 

A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

A nevelőtestület által szükségesnek tartott elveket a Pedagógiai program 1/1. pontjában 

fogalmaztuk meg. 

 

 
 


