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B E V E Z E T É S 

 

A nevelő és oktató munka az iskolában pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot 

a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A benne foglaltak ismerete és betartása 

minden pedagógus számára kötelező.  

 

A pedagógiai programban foglaltakat a nevelőtestületnek rendeszeresen felül kell vizsgálnia és 

elvégezni benne a szükséges javításokat, aktualizálásokat. 

 

Iskolánk pedagógiai programját az elmúlt évek folyamán többször módosítottuk: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (14) bekezdése értelmében 2013-ban 

felülvizsgáltuk intézményünk 2008-ban elkészített pedagógiai programját annak érdekében, hogy a 

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

rendeletnek, a 11/2012. (VII.30.) EMMI rendeletnek a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről, valamint e törvény rendelkezéseinek megfeleljen, és elvégeztük a szükséges 

módosításokat, kiegészítéseket. 

 

A 7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet módosította a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendeletet. A módosított Nemzeti alaptantervbe 

feladatkitűző normát iktatott be annak 11.§-sal történő kiegészítésével, mely valamennyi iskola 

számára 2014. március 31-i határidővel a pedagógiai program felülvizsgálatának kötelezettségét írta 

elő. Ennek értelmében intézményünk is elvégezte a 2013-ban elkészített pedagógiai program 

felülvizsgálatát és megtettük a szükséges javításokat, kiegészítéseket. 

 

2015. december 15-én újabb módosításokat végeztünk el a pedagógiai programunkban, hogy azt 

összhangba hozzuk az önértékelési általános elvárásrendszerrel, illetve az Oktatási Hivatal által 

kiadott minta pedagógiai programmal. 

 

Az újabb, 2019. augusztus 30-án elfogadott pedagógiai programunkban módosításként szerepel új 

szakmai alapdokumentumunk, amely lehetővé teszi iskolánk számára a 2020/2021-es tanévtől a 

hatosztályos képzés beindítását egy osztályban, illetve rögzítésre került benne a 2019/2020-as 

tanévtől oktatható társadalomismeret tantárgy helyi tanterve, osztályozó vizsga és középszintű 

érettségi vizsga követelményei. 

 

Pedagógiai programunk jelen módosítását 2020. augusztus 24-én fogadtuk el. A változtatást a 

Kormány 5/2020.(I.31.) Korm.rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm.rendelet módosításáról (Módr.), illetve az ehhez 

illeszkedő tartalmi szabályozók (új miniszteri kerettantervek) megjelenése indokolta. A jogszabály 

alapján az iskola a pedagógiai programjának részeként a miniszter által kiadott kerettanterveket 

kiegészítve helyi tantervet készít. A Módr. 4.§ (3) bekezdése alapján az iskolák 2020. április 30-ig 

kötelesek felülvizsgálni és módosítani pedagógiai programjukat.  

 

Jelen pedagógiai programot az alábbi jogszabályokban foglaltak alapján készítettük el: 

 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

- A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény,  
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- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

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

- A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, 

- A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet, 

- A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, 

- Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, 

- A Kormány 5/2020.(I.31.) Korm.rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm.rendelet módosításáról (Nat 2020), 

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet,  

- Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet,  

- A tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI-rendelet, 

- A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI-rendelet, 

- A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet. 

 

A pedagógiai program elkészítésénél figyelembe vettük: 

 

- a nevelőtestület tagjainak véleményét, kezdeményezéseit, 

- iskolánk tanulóinak véleményét, kéréseit, 

- a szülők elvárásait, 

- az intézményi tanács javaslatait, 

- a fenntartó igényeit, többletkötelezettség vállalása esetén a fenntartói engedély szükségességét. 

 

A pedagógiai program eredményes megvalósításához kérjük valamennyi iskolahasználó aktív 

közreműködését. 

 

 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 24. 
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1.  AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 

 

 

1.1. A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2020. szeptember elsejétől hatályos 

       szakmai alapdokumentuma 

_________________________________________________________________________ 

 
 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  

Tankerület megnevezése: Nyíregyházi Tankerületi Központ  

OM azonosító: 033653  

 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium szakmai alapdokumentuma 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, 

figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az 

alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki: 

A köznevelési intézmény 

1.  Megnevezései 

 1.1. Hivatalos neve: Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

2.  Feladatellátási helyei 

 2.1. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. 

3.  Alapító és a fenntartó neve és székhelye       

 3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

 3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

 3.4. Fenntartó neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ 

 3.5. Fenntartó székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 

4. Típusa: gimnázium 

5. OM azonosító: 033653 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata 

 6.1. 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. 

  6.1.1. gimnáziumi nevelés-oktatás 
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   6.1.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 

592 fő) 

   6.1.1.2. évfolyamok száma: négy, hat 

   6.1.1.3. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-

oktatása 

    (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, 

    halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, 

    egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, 

    értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi 

fogyatékos) 

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 5 

fő) 

  6.1.2. könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár 

  6.1.3. mindennapos testnevelés biztosításának módja: saját tornaterem 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

 7.1. 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. 

  1.2.7.1.1. Helyrajzi száma:             6228 

  1.2.7.1.2. Hasznos alapterülete:      2050 nm 

  1.2,7.1.3. Intézmény jogköre:          ingyenes használati jog 

  1.2.7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

 

 

1.2. Egyéb jogi személyek az intézményben 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

1.2.1. „A Kölcsey Ferenc Gimnázium Jövőjéért” Alapítvány 

 

- Célja az intézményi innováció ösztönzése és támogatása, a tanulók segítése, jutalmazása, az 

iskolai rendezvények támogatása.  

- Segíti az oktatás modernizálását szolgáló eszközök beszerzését.  

- Az alapítványt három tagból álló kuratórium vezeti. 

- A kuratórium elnöke a mindenkori intézményvezető, jelenleg Torda István Tamásné Nagy Ildikó 
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1.2.2. Kölcsey Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület 

 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban Diáksport Egyesület működik. Az együttműködés 

kereteit a 2020. február 3-án módosított együttműködési megállapodás szabályozza. 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

, amely létrejött egyrészt a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium (Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.), 

továbbiakban iskola, másrészt a Kölcsey Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesülete (Nyíregyháza, 

Széchenyi u. 6.), továbbiakban DSE között az iskolai sportfeladatok szervezésére, ellátására és ezen 

feladatok finanszírozására a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. Az iskola és a DSE az iskolai sportfeladatok hatékonyabb ellátására, a testedzés lehetőségeinek 

biztosítása, valamint az erőforrások jobb kihasználása érdekében együttműködési megállapodást köt. 

A megállapodás a következő feladatokra és területekre terjed ki: 

 

a) Az igények felmérésre alapján legalább négy iskolai sportcsoport folyamatos működtetése, 

legalább heti két-két alkalommal két-két órában, sportcsoportonként megállapított időkeretben. 

 

b) A tanulók és a szülők igényei, illetve a tárgyi, személyi feltételek alapján évente egyhetes nyári 

sporttábor, valamint  téli sí tábor szervezése. 

 

c) Házibajnokságok, iskolák közötti versenyek szervezése és lebonyolítása. 

 

d) Az MDSZ és a szakszövetségek által – a sportcsoportok sportági választásának megfelelően – 

meghirdetett versenyekre történő felkészítés és részvétel. 

 

e) Időszaki és alkalmi sportrendezvények szervezése, illetve ezeken való részvétel. 

 

f) Az iskolai sport tárgyi feltételeinek javítása. 

 

g) Az iskolai sportélet jutalmazási, kitüntetési rendszerének működtetése. 

 

2. Az együttműködés keretében a DSE vállalja: 

 

a) Az 1. pontban felsorolt szakmai feladatokat, amennyiben azokhoz az iskola a pénzeszközöket 

biztosítja, maradéktalanul ellátja. 

 

b) Saját eszközeivel és forrásaival segíti a fenti feladatok hatékony ellátását, további lehetőségek 

biztosítását. 

 

c) Az iskola által biztosított pénzeszközök felhasználásáról folyamatosan nyilvántartást vezet, és azt 

kérésre bemutatja. 

 

d) A tanév végén írásban beszámol az éves szerződésben foglaltak teljesítéséről és az iskola által 

biztosított források felhasználásáról.  

 

e) A gazdasági év zárásakor az éves közgyűlésére meghívja az iskola képviselőjét, illetve éves 

beszámolóját tájékoztató jelleggel az iskolának átadja. 
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f) Biztosítja az iskola sportlétesítményeinek védelmét, lehetőség szerint fejleszti a tárgyi feltételeit. 

 

3. Az együttműködés keretében az iskola vállalja: 

 

a) Éves költségvetésében megtervezi az 1. pontban felsorolt feladatok és eszközök költségvetési 

forrásait és biztosítja kifizetésüket. 

 

b) Biztosítja a sportlétesítmények folyamatos takarítását, karbantartását, lehetőségeihez mérten az 

eszközök fejlesztését. 

 

c) A DSE rendezvényeinek és foglalkozásainak a tanórai munkát követően prioritást biztosít, ettől 

csak kivételes esetben, a DSE jóváhagyásával tér el. 

 

d) Saját eszközeivel közreműködik pályázatok írásával és támogatásával a DSE forrásainak 

bővítésében, a szakmai munka erősítésében. 

 

4. A megállapodást a felek határozatlan időre kötik, a szerződés 1. pontja az éves költségvetési 

lehetőségek és igények ismeretében közös megegyezéssel bármikor módosítható. 

 

5. Jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben minden esetben a felek egyeztetése szükséges. 

Vitás esetben a Ptk. és a hatályos egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók. 

 

Nyíregyháza, 2020. február 03. 

 

  

Hadobás István sk.                             Torda István Tamásné Nagy Ildikó sk. 

 a  Kölcsey DSE elnöke                a   Nyíregyházi Kölcsey Ferenc  

 Gimnázium igazgatója 

 

 

 

1.2.3. A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Intézményi Tanácsa 

 

- A tagság összeállításának típusa: az Nkt. 73. § (4) bekezdése szerint. 

- Az Intézményi Tanács létszáma: 3 fő. 

- Az Intézményi Tanács tagjai: az iskola székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltja (1 

fő), az iskolai szülői szervezet delegáltja (1 fő), a nevelőtestület delegáltja (1 fő). 

- Az Intézményi Tanács elnöke: Halkóné Dr. Rudolf Éva. 
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2.  HELYZETÉRTÉKELÉS 

 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium a város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, sőt az ország 

legeredményesebb gimnáziumai közé tartozik. Tanulóink sikeresen szerepelnek a különböző 

tanulmányi és sportversenyeken, nyelvvizsgákon, a kétszintű érettségi vizsgákon és a felsőfokú 

felvételi eljárásban. Az iskolaátlag 2004 óta folyamatosan 4,5 feletti.  

Az utóbbi évek szép teljesítménye hosszú évek kitartó, színvonalas munkájának az eredménye. 

 

 

2.1. Az iskola története  

_________________________________________________________________________ 
 

A több mint öt évtizedes múltra visszatekintő iskola történetét a többszöri átalakulás, megújulás 

jellemzi. 

 

Iskolánk elődje, a Kálvineum Tanítóképző Intézet 1928-ban létesült. Az intézet a Kálvineum Polgári 

Leányiskola Bethlen Gábor utcai épületében kapott elhelyezést, majd 1939-ben – a polgári 

leányiskola kiválásával – teljesen megkapta az épületet. Az intézet a tanítóképzés átszervezésével 

1954-től fokozatosan leánygimnáziummá alakult át, 1958-ban végzett az első gimnáziumi osztály. 

 

A Felsőfokú Tanítóképző Intézet 1958-ban megkapta a Kálvineum épületét, így az 1958-tól Kölcsey 

Ferenc nevét viselő leánygimnázium 1959 elején átköltözött mai helyére, a volt Állami Tanítóképző 

Intézet Széchenyi utca 6. szám alatti épületébe, amely 1901-ben épült és eredetileg 

Pénzügyigazgatási Székház volt, majd csak az 1930-as évektől állt az oktatás szolgálatában. 

 

A hatvanas évek közepére tehető az ekkorra koedukálttá vált iskola arculatának a kialakulása. A 

megyei beiskolázású orosz és német tagozatos osztályok jó hírnevet szereztek, az iskola kisugárzó 

hatása egyre erőteljesebben érvényesült.  

 

1967-től jelentős változás történt a képzés szerkezetében: megkezdődött az egészségügyi 

szakközépiskolai oktatás, s 20 éven át vegyes profilú intézményként működött az iskola. A fél 

megyére kiterjedő szakközépiskolai beiskolázás a gimnáziumi képzés visszaszorulásához vezetett. 

 

1987-ben az egészségügyi szakközépiskolai képzés kiválásával egy évig átmenetileg helyet 

biztosítottunk a művészeti szakközépiskolának. Ebben az évben kaptuk meg – a demográfiai hullám 

levezetése céljából – a Szabolcs utca 8. szám alatti épületet a hozzá tartozó tornateremmel és 

sportpályával. 

 

Az 1988/89-es tanévtől nyílt lehetőség a tiszta profilú gimnázium megteremtésére. 1995-ig 

évfolyamonként öt osztály működött. Az 1995/96-os tanévtől csak négy új osztály lépett be a kimenő 

öt helyett, így 1999-ben az intézmény 16 tanulócsoportossá vált. 

 

A ’90-es évek közepére alakult ki a gimnázium jelenlegi képzési struktúrája, melynek specialitásai 

az emelt szintű nyelvoktatás több nyelvből, illetve a humán (jelenleg magyar-történelem) tagozat, 

amelyben történelemből, illetve magyar nyelv és irodalomból folyik emelt szintű képzés. Az idegen 

nyelvek tekintetében az orosz és a német mellett először az angol, a latin és a francia közül 

választhattak a tanulók, majd a ’90-es évektől az orosz nyelv oktatása megszűnt. Helyette 1993-ban 
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belépett az olasz, illetve 2006-ban a latint a spanyol váltotta fel. A 2016/2017-es tanévtől újra 

választhatják az orosz nyelvet is a tanulók második idegen nyelvként. 

 

1996-ban az iskolához került a Bessenyei György Kollégium Széchenyi utcai részlege, amely 2008-

ig száz vidéki tanulólány elhelyezését biztosította. 

 

A 20. század elején – nem oktatási intézménynek – emelt épület mindig magában hordozta azokat a 

hiányosságokat, amelyek részben ma is éreztetik a hatásukat. 

 

Az elmúlt négy évtized során többször átalakították, modernizálták az iskolát. Először 1958-ban, 

majd 1965-ben és 1982-ben. Ezen felújítások eredményeként külsőleg esztétikusabbá vált az épület, 

kulturáltabbak lettek a munkakörülmények. Az épület adottságaiból következően azonban továbbra 

sem volt lehetőség az oktatás feltételeinek minőségi javítására. 

 

1996-ban fogalmazódott meg határozottan a városi fejlesztési tervben a városközpontban álló 

műemlék jellegű épület bővítése és felújítása. Ennek nyomán 1999-ben elkezdődött a Széchenyi 

utcai épület rekonstrukciója, melyhez 200 millió forintot a központi költségvetés, 70 milliót pedig 

Nyíregyháza város önkormányzata biztosított. A Széchenyi utcai épület megújulása és az új 

épületrész megépítése lehetővé tette, hogy 2000 januárjától valamennyi osztály itt nyerjen 

elhelyezést.  

 

A felújításnak köszönhetően jelenleg egyszerre 24 helyiségben és a tornateremben folyhat az oktatás, 

bővült a könyvtár és az udvar is megszépült. Így 2000 óta a nevelő - oktató munka a kor 

színvonalának megfelelő épületben folyik. Azóta is folyamatos az infrastrukturális és informatikai 

fejlesztés az iskola épületében, ennek eredményeként évről évre egyre szebb, korszerűbb 

környezetben várjuk a hozzánk jelentkező tanulókat. 

 

 

 

2.2. Képzési struktúránk  

_______________________________________________________________________________ 

Iskolánk a 2020/2021-es tanévtől a Klebelsberg Központ és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

engedélyével a négy évfolyamos gimnáziumi képzés (évfolyamonként három osztályban) mellett 

egy osztályban hat évfolyamos gimnáziumi képzést is folytat.  

Gimnáziumunk képzési profiljában - mind a négy, mind pedig a hat évfolyamos képzés esetében - a 

humán tárgyak és az idegen nyelvek dominálnak, „tagozataink” főleg ezekre épülnek. Mindazonáltal 

a felsőoktatás folyamatos átalakulásával és a tanulók érdeklődésével összhangban pedagógiai 

munkánkban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az utóbbi években a matematika, a 

természettudományi képzés és az informatika is. Ez utóbbi tárgyra alapozva indult el a 2015/2016-

os tanévben az azóta is nagy népszerűségnek örvendő emelt óraszámú informatika tagozatunk is. A 

2020/2021-es tanévtől ebben a csoportban az informatika tantárgyat emelt szinten, 4 tanéven 

keresztül heti 4 órában tanítjuk majd. 

 

A nevelés és oktatás a négy évfolyamos képzés esetében a 9. évfolyamon kezdődik. Az általános 

műveltséget megszilárdító szakasz a 10. évfolyamon fejeződik be, amikor a tanulók továbbtanulási 

szándékuknak megfelelően választanak emelt és középszintű érettségi tantárgyakat.  A képzés 

második szakaszában (11-12. évfolyam) a tanulókat érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelően 

felkészítjük a kétszintű érettségire, illetve a felsőfokú tanulmányokra. A tanulókat és a szülőket a 
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választási lehetőségekről a magasabb jogszabályokban meghatározott időben és módon 

tájékoztatjuk. 

A hat évfolyamos képzésű osztályban első két év (7-8. évfolyam) egy előkészítő, ráhangoló szakasz 

a gimnáziumi tanulmányokra, melyben a gimnáziumi tanulási technikák elsajátítása, a kompetenciák 

fejlesztése, a tantárgyi érdeklődés felkeltése, fokozása, az iskolához, közösséghez tartozás érzésének 

kialakítása folyik. A 9-10. évfolyam az alapműveltség elsajátításának szakasza. Itt az intenzív tanulás 

és a  tantárgyi irányultság kialakítása, a tehetségfejlesztés és a továbbtanulási döntés előkészítése a 

fő feladat. A 11-12. évfolyam a specializáció szakasza. Ekkor intenzív tehetségfejlesztés folyik és a 

fő cél a felkészülés a kétszintű érettségire, illetve a továbbtanulásra. Ebben a szakaszban a tanulók 

érdeklődésüknek, továbbtanulási szándékuknak megfelelően választhatnak maguknak emelt szinten 

tanulandó tantárgyakat (fakultációkat).  

A bejövő évfolyamokon lehetőség szerint homogén osztályokat, illetve csoportokat igyekszünk 

szervezni. Minden osztályban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, a matematikát, az 

informatikát, valamint a magyar nyelv és irodalmat és a történelmet a magyar-történelem tagozatos 

osztályokban és lehetőség szerint minél több egyéb osztályban is. Jövőbeni törekvésünk szerint a 

belépő évfolyamok minden osztályában csoportbontásban kívánjuk tanítani a magyar nyelv és 

irodalmat és a történelmet.  

 

Tanulóink a 10. évfolyam végén érdeklődési körüknek megfelelően, a továbbtanulási szándékaikhoz 

igazodva választhatnak maguknak közép- és emelt szintű tárgyakat a következő két tanévre. Ebből 

adódóan közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanulói csoportok jönnek létre a tanulók 

által választott tantárgyakból. Jelenleg magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, 

idegen nyelvekből, kémiából, biológiából, informatikából indítunk az emelt szintű érettségi vizsgára 

felkészítő csoportokat (fakultációkat). A csoportok kialakításakor a tanulói igényeket és a 

teljesítményt vesszük figyelembe. A szervezhető csoportok számát és nagyságát a fenntartó által 

jóváhagyott intézményi időkeret határozza meg.
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TAGOZATAINK 

 
 

Csoport 

megnevezése 

I. idegen nyelv II. idegen nyelv  

 

Felvételi vizsga 

tárgyai 

Angol nyelv 

haladó 

emelt szintű 

Angol nyelv  

5 óra/hét 

német vagy francia 

vagy orosz vagy olasz 

vagy spanyol nyelv * 

3-4 óra/hét** 

 központi írásbeli és 

 angol szóbeli 

Francia nyelv 

kezdő 

emelt szintű 

 

Francia nyelv   

5 óra/hét + 

1 óra/hét nyelvi lektor 

angol (középhaladó ill. 

kezdő, szintfelmérő 

alapján)  

3-4 óra/hét** 

 központi írásbeli  

Olasz nyelv kezdő 

emelt szintű 

Olasz nyelv       

5 óra/hét 

 

Spanyol nyelv 

kezdő 

emelt szintű 

Spanyol nyelv 

5 óra/hét 

  

Magyar-

Történelem 

(magyar 5 óra/hét  

történelem 3-5 

óra/hét****) 

Angol nyelv (a tanuló 

szintjének megfelelő 

csoportban) 

4-5 óra/hét*** 

német vagy francia 

vagy orosz vagy olasz 

vagy spanyol nyelv* 

3 óra/hét 

 központi írásbeli és 

 történelem szóbeli 

Német nyelv 

kezdő 

emelt szintű 

Német nyelv 

5 óra/hét 

angol 

(a tanuló szintjének 

megfelelő csoportban) 

3-4 óra/hét** 

 központi írásbeli  

Német nyelv 

haladó 

emelt szintű***** 

Német nyelv 

5 óra/hét 

angol 

(a tanuló szintjének 

megfelelő csoportban) 

3-4 óra/hét** 

 központi írásbeli  

 német szóbeli 

Informatika emelt 

szintű 

(digitális kultúra 

4 óra/hét) 

Angol nyelv (a tanuló 

szintjének megfelelő 

csoportban) 

4-5 óra/hét*** 

német vagy francia 

vagy orosz vagy olasz 

vagy spanyol nyelv* 

3 óra/hét  

 központi írásbeli 

Hat évfolyamos 

gimnáziumi 

képzés 

Az általános iskolában 

tanult nyelv 

(szintjének megfelelő 

csoportban) 

5 óra/hét 7. osztálytól 

angol vagy német vagy 

francia 

vagy orosz vagy olasz 

vagy spanyol nyelv* 

4 óra/hét 9. osztálytól 

 

 központi írásbeli 
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* A nyelvi csoportok megszervezése az egyes nyelveket választó tanulók létszámától függ. 

** 9-10. évfolyamon 3 óra/hét, 11-12. évfolyamon 4 óra/hét. 

*** 9-10. évfolyamon 4 óra/hét, 11-12. évfolyamon 5 óra/hét. 

**** 9-10. évfolyamon 3 óra/hét, 11. évfolyamon 5 óra/hét, 12. évfolyamon 4 óra/hét. 

***** A 2020/2021. tanévtől nem kerül meghirdetésre.
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 2.3. Az iskola tanulói összetétele 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulói összetétele az elmúlt 50 évben sokat változott.  

 

A vegyes profilú iskolának (1967-1987) csak részben adatott meg a kiválasztás lehetősége, s ez a 

tanulmányi eredményben is megmutatkozott. Akkori küldetésének azonban elismerten jó 

színvonalon tett eleget az iskola tantestülete. Le tudott hajolni a Nyíregyháza környéki települések, 

bokortanyák, de a megyében lévő kisebb falvak szerényebb felkészültségű tanulóihoz is. 

Felzárkóztatással, korrepetálással kompenzálni tudta a rossz szociális háttérrel érkezők hátrányait, s 

eközben felkarolta és gondozta a társaik közül tehetségük révén kiemelkedő tanulókat. 

 

Az iskola tanulói összetétele 1987 - a szakközépiskola kiválása - után sem változott lényegesen, 

mivel városi szinten feladatul kaptuk a demográfiai hullám levezetését. A magas tanulói létszám 

miatt nem valósulhatott meg a szelektív beiskolázás, gimnáziumunk tanulmányi átlaga ekkor 3,7 

körül mozgott. 

 

Kedvező változás csak a 2000-ben befejeződött rekonstrukció után következett be. A 16 osztályos 

gimnázium jól átgondolt, a város képzési szerkezetéhez is körültekintően alkalmazkodó kínálata 

egyre vonzóbb lett, és lehetővé tette a szelektív beiskolázást. A humán és a differenciáltan képző 

nyelvi tagozatos osztályokba évről évre többen jelentkeztek.  

 

A minőségi kínálat alapján ma már viszonylag a tanulók képzettségének megfelelő homogén 

csoportokat tudunk kialakítani az alsóbb osztályokban, illetve a kétszintű érettségire való 

eredményes felkészítés érdekében a 11. és 12. évfolyamokon is. A továbbtanulás és a felsőfokú 

tanulmányok utáni munkakezdés szempontjából is kedvezőnek tartjuk, hogy tanulóink egyre 

nagyobb számban választják a természettudományos tantárgyakat. A matematika mellett 

biológiából, kémiából, informatikából, fizikából és földrajzból nő leginkább a tanulói érdeklődés.  

 

Az utóbbi években iskolánk megítélése Nyíregyháza városban és a megyében egyre kedvezőbb lett. 

Hozzájárult ehhez a legfontosabb mutatók lényeges javulása (tanulmányi átlag, felvételi arány, 

nyelvvizsgák száma) és az iskoláról kialakult pozitív kép (jó iskolai légkör, családias hangulat, 

fegyelem, a tanulók és szülők igényeihez való rugalmas alkalmazkodás). 

 

A felvételi vizsgák tapasztalata alapján iskolánkat ma azok a nyolcadikos, illetve hatodikos tanulók 

választják, akik az érettségi után egyetemen, főiskolán kívánnak továbbtanulni, többségük így 

kellően motivált és céltudatos. Kissé heterogénebb tanulói összetétellel kell azonban számolnunk a 

következő években. Főleg a tanulók tudásszintje, előzetes ismeretei, kompetenciái hívhatják fel a 

pedagógusok figyelmét a hiányosságok pótlására korrepetálás vagy felzárkóztatás formájában 

mindenekelőtt a kötelező érettségi tantárgyakból. Ezekre a foglalkozásokra a tanulói-szülői igények 

szerint kerítünk sort egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében. 
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2.4. Eredményeink  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

A tanulmányi átlagok alakulása szemléletesen érzékelteti a szelektív beiskolázás lehetőségéből 

fakadó minőségi változást. 2000 - 2004 között már 4 - 4,5 között mozgott, a 2004/2005-ös tanévtől 

kezdődően pedig folyamatosan 4,5 feletti az iskolaátlagunk.  

 

Mivel a gimnáziumi oktatás fő célja az általános műveltség magas szintű megalapozása és a 

felsőfokú tanulmányokra való felkészítés, így a felsőoktatásban tovább tanulók számaránya az egyik 

legfontosabb mutatója az iskolában folyó munkának. Iskolánk az egyetemi és főiskolai 

tanulmányokra való felkészülés révén országosan is a legnagyobb fejlődést elért gimnáziumok közé 

tartozik. Osztályonként két-három tanuló kivételével valamennyien sikeresen jutnak be a 

felsőoktatási intézményekbe. 

 

Az iskola idegennyelv-oktatásának eredményességét igazolja a nyelvvizsgák számának nagymértékű 

növekedése, mely a nyelvtudás megalapozásán túl a továbbtanulás sikere érdekében is fontos 

célkitűzése tanulóinknak. Az érettségiző osztályokban az elmúlt években 90% -ot meghaladó 

mértéket ért el a nyelvvizsgák aránya.  

 

Tantestületünk nagy hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra. A legrangosabb középiskolai verseny, 

az OKTV döntőjébe egyre többen és egyre többször jutnak be kölcseys tanulók és egyéb országos 

versenyek fináléjában is nagy számban, sikeresen szerepelnek diákjaink. 

 

De nemcsak szakmai tanulmányi versenyeken jeleskednek tanulóink. A Kölcsey DSE városi és 

megyei szinten is a legeredményesebb sportegyesületek közé tartozik. Tanulóink több sportágban is 

kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Különösen kiválóan szerepel női kézilabdacsapatunk. 

 

Szeretnénk ezeket az eredményeket továbbra is megtartani, illetve lehetőség szerint még jobb 

eredményeket elérni. 

 

 

 

2.5. Személyi feltételeink 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban folyó eredményes nevelő - oktató munkát egy 44 fős 

szakmailag és pedagógiailag is jól felkészült, stabil, innovatív szemléletű nevelőtestület segíti, amely 

képes alkalmazkodni a mindig változó kihívásokhoz. Országos, városi és helyi kitüntetések, 

elismerések jelzik a színvonalas tanári munkát.  

 

Iskolánkban a szaktanári ellátottság 100%-os. Pedagógus álláshelyeink mind betöltöttek, üres 

álláshelyünk nincs. 

 

A nevelőtestület folyamatosan képezi magát: 

- 28 kolléga (a nevelőtestület 64,4 %-a) rendelkezik pedagógus szakvizsgával, 

- 10 fő szerepel az Érettségi Vizsgaelnöki Névjegyzéken, 

- a Szakértői Névjegyzéken 5, 

- a Szaktanácsadói Névjegyzéken 7 kolléga szerepel. 
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A szakvizsgával záródó képzési formák iránt jelenleg is komoly az érdeklődés. A továbbképzés 

támogatásában a jövőben is azok részesülnek előnyben, akik újonnan megszerzett ismereteiket az 

nevelő - oktató munkában tudják hasznosítani. 

 

 A nevelőtestület megoszlása a pedagógus életpályán megszerzett fokozatokat tekintve jelenleg a 

következő: 

- 19 kolléga szerepel Pedagógus I. fokozatban, 

- 15 kolléga lépett Pedagógus II. fokozatba, 

- 10 mesterpedagógus kollégánk van.  

 

Az iskola jelenlegi nevelőtestületének szaktudása, tapasztalata elegendő alapot nyújt a pedagógiai 

program megvalósításához. 

 

 

 

2.6. Nevelő-oktató munkánk tárgyi feltételei 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium egy telephellyel rendelkezik. A zavartalan működés 

feltételei biztosítottak, de a tervszerű és folyamatos karbantartás szükségszerű. 

 

Valamennyi osztályunk rendelkezik saját tanteremmel. A tantermek egy részéhez egyéb funkció is 

(biológia, ének-zene, rajz, földrajz, történelem oktatása) kapcsolódik. 2000 januárjától használjuk a 

természettudományi előadót, a 480 m2-es tornatermet, az orvosi rendelőt. Átadásra került még ekkor 

egy informatika szaktanterem, valamint három, egyenként 18 fő befogadására alkalmas 

csoportfoglalkoztató helyiség. 2012-ben a régi épületben pályázati forrásból kialakítottunk egy új 

számítógéptermet és felújítottunk egy 10 férőhelyes csoportszobát. A 2018/2019-es tanévben teljes 

felújítást kapott a tornatermünk és a régi szolgálati lakásból kialakítottunk egy új tantermet és egy 

teakonyhát is. 

 

Az iskolaépület kapacitását figyelembe véve jelenleg egy időben 26 tanulócsoport foglalkoztatására 

van lehetőség, amennyiben a tornatermet egy függönnyel való kettéosztás után egyszerre két osztály 

tanulói használják. A mindennapos testnevelés megvalósítása érdekében a következő években külső 

helyszín bevonására és / vagy az úszásoktatás hatékony megszervezésére lesz szükség. Tornatermi 

kapacitás-hiány és az udvar testnevelés órákra való alkalmatlansága miatt nem tudunk másképpen 

eleget tenni ennek az előírásnak. 

 

A taneszközök tárolására hat szertárhelyiség szolgál, ezek közül a természettudományi előadóhoz 

csatlakozó kémia, illetve a fizikaszertár előkészítő helyiségként is használható, az idegen nyelvi 

szertár is működhet tanári munkahelyként vagy kiscsoportos foglalkozás helyszíneként. A 

matematika, történelem-földrajz szertárak csak az eszközök szűkös raktározására alkalmasak. 

Korszerű a tornateremhez kapcsolódó testnevelés szertár, és testnevelés tanári szoba.  

 

A könyvtár egy 104 m2-es helyiségben található, melyben a raktározás, kölcsönzési tevékenység, 

oktatás egyaránt zajlik. A helyben olvasás és a számítógép-használat feltételei is biztosítottak itt. A 

szűkös tárolási kapacitás nem teszi lehetővé a mintegy tizennyolcezres kötetállomány jelentős 

gyarapítását. A tankerületi beszerzések mellett pályázati forrásból is igyekszünk gyarapítani a 
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könyvtári állományt. A törvényi előírásoknak megfelelően 2014-ben tankönyvtár került kialakításra 

a 020-as teremben. 

 

A tantermek berendezése, állapota nem egységes. Az újonnan kialakított termek bútorzata új, a többi 

helyiség berendezési tárgyai korosabbak, de használhatóságuk még megfelelő. Az iskola  pénzügyi 

forrásai nem teszik lehetővé valamennyi tanterem bútorzatának cseréjét, illetve a falak festését, a 

kopott parketták felújítását, ezért ezen a téren számítunk az iskolai alapítvány támogatására, illetve 

az esetleges szülői kezdeményezésekre. 

Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően minden tantermünk informatikailag teljesen felszerelt: 

számítógéppel, projektorral ellátott. Jelen állapot szerint hét tanteremben van lehetőség az interaktív 

tábla használatára. Így széles körben lehetővé vált tehát az elektronikus tananyagok alkalmazása, a 

digitális kultúra elmélyítése.  

Fontos, hogy a részben megújult épületet és a szándékunk szerint folyamatosan bővülő eszközparkot 

mindig érzelmileg is érezzük a sajátunknak, akkor jobban meg is tudjuk becsülni azt, amink van, 

amit eddig már elértünk, és ez a munkához való pozitív hozzáállásunkat is kedvezően befolyásolja 

majd. 

Szükséges, hogy az anyagi lehetőségek függvényében a szemléltető eszközök beszerzése, 

állagmegóvása, fejlesztése minden szakterületen megvalósuljon, s így az alkalmazott tanterveknek 

megfelelő taneszközök rendelkezésre álljanak. 

 

Összességében a fent vázolt tárgyi feltételek lehetővé teszik a korszerű oktatást, melyre minőségi 

munkavégzés alapozható. 

 

 

 

2.7. A feltételrendszer fejlesztése, pályázatok   

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

Az utóbbi években több sikeres pályázat eredményeképpen emelhettük a tehetséggondozás 

színvonalát, csökkenhettek a külföldi cserekapcsolatokban résztvevő tanulók költségei, bővíthettük 

a szertárak állományát (sporteszköz, szemléltetőeszköz, könyvtári dokumentumok).  

 

A pályázati tevékenységünk bővítését kiemelten fontos feladatunknak tekintjük, hiszen a pályázati 

úton biztosított financiális háttér anyagi biztonságot nyújt, csökkenti a pénzügyi kiszolgáltatottság 

érzetét. Emellett a pályázatírás folyamatos szakmai megújulásra ösztönzi az iskolavezetést és a 

nevelőtestület tagjait. 

 

Célunk, hogy a tantestület minél több tagja vegyen részt a pályázati munkában, és az így nyert 

támogatásokkal hozzájáruljon az intézmény közoktatási fejlesztési feladatainak az ellátásához.  
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2.8. Innováció 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Az iskola jelenlegi - jól bevált – profilját igyekszünk megőrizni, de nem tekintjük végleges, merev 

rendszernek. A nevelőtestület szakmailag és emberileg is nyitott az újító törekvésekre, hiszen célunk, 

hogy mindenkori diákjainkat a kor színvonalán álló, piacképes ismeretek birtokába juttassuk. 

 

Mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy a csökkenő gyereklétszám ellenére úgy tapasztaljuk, hogy 

az iskolánk iránti minőségi kereslet nem csökken. Ezzel megerősítve látjuk a nevelőtestület 

„iskolaépítésről” alkotott eddigi stratégiájának a helyességét.  
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3. NEVELÉSI PROGRAMUNK 

 

3.1. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,      

       eljárásai 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

3.1.1. Pedagógiai alapelveink 

 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató 

munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni: 

 

 Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik  

      magukat.  

 

Ennek keretében: 

- kiemelten fontosnak tartjuk a tanulói érdekek és jogok érvényesülését, 

- a tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk, 

- a tanulókat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, lehetőséget adunk számukra a 

kulturált véleménynyilvánításra, működtetjük a demokratikus fórumokat, 

- a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük; képességeik maximális 

kibontakoztatására törekszünk, felkaroljuk a kiemelkedően tehetséges diákokat, segítséget 

nyújtunk a felzárkóztatásra szorulóknak, 

- diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit 

várunk el tőlük, 

- minden tanuló számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és 

életének egyéb problémáiban, 

- törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre és arra, hogy a tanulók és a 

pedagógusok viszonyát a kölcsönös tisztelet és bizalom jellemzi, 

- tanulóink számára változatos, igényes szabadidős programokat kínálunk. 

 

 Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai 

feladat. Pedagógusaink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak 

nevelni a ránk bízott tanulókból. 

 

      Ennek érdekében: 

- tervszerű és igényes nevelő-oktató munkánk a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, tovább építhető alapműveltséget kívánunk 

nyújtani, 

- iskolánk olyan - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a 

technikára vonatkozó - ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, 

világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,  

- az iskola nevelő-oktató tevékenységének célját a tanulói személyiség széleskörű fejlesztésében 

látjuk, 

- fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 

- reális önismeret és életszemlélet kialakításával igyekszünk megalapozni a megfelelő 

továbbtanulási irány, illetve pálya kiválasztását, 
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- szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete 

legyen, 

- segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

- törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes 

formáinak kialakítására, 

- nagy hangsúlyt helyezünk a környezeti és egészséges életmódra nevelésre, a természeti és 

kulturális emlékeink megfigyelésére, tanulóink természettudományos gondolkodásának 

empirikus tapasztalatokon alapuló fejlesztésére, a velünk élő környezet minél alaposabb 

megismerésére,  

- szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk 

bennük a haza, a szülőföld iránti szeretetet, 

- kiemelten kezeljük a nemzeti és iskolai hagyományainkat.  

 

 Iskolánkat partnerközpontúan szeretnénk működtetni.  

 

      Ennek érdekében: 

- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről 

minél többet megismerhessenek a szülők, valamint az irántunk érdeklődők, 

- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és közművelődési 

intézményekkel, illetve a felsőoktatási intézményekkel, 

- fontosnak tartjuk, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – továbbra is képviseltesse 

magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett városi szintű 

események szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen, 

- kiemelten fontosnak tartjuk testvériskolai kapcsolataink ápolását, 

- jó együttműködésre törekszünk a fenntartóval: a Nyíregyházi Tankerületi Központtal, 

- együttműködünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági 

Osztályával, a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központtal és az Oktatási Hivatallal. 

 

 Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.  

 

      Ennek érdekében 

- kerüljük a hátrányos megkülönböztetést, minden tanulónak azonos jogai vannak, 

- minden tanulónak biztosítjuk az iskolai szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést,  

- hangsúlyt helyezünk az esélyteremtésre, a hátrányos helyzetű tanulók műveltségbeli és / vagy 

szociális hátrányainak a kompenzálására, 

- kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű tanulókra a felvételi eljárásnál, az nevelő-oktató 

munka során, az egyéni képességfejlesztésben, az értékelés gyakorlatában. 

 

 Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

 

- humánus, erkölcsös, fegyelmezett, udvarias, kulturált, kötelességtudó, 

- művelt, érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó, 

- becsüli a tudást, a szorgalmas tanulást, a munkát, 

- gyakorlatias, képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

- jó eredmények elérésére törekszik, tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

- van elképzelése a jövőjét illetően, 
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- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

- gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban, 

- a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  

- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja iskolai hagyományainkat, nemzeti kultúránkat, történelmünket, 

anyanyelvünket, a természet, a környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az 

egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

- a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben, 

- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  

- ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító 

szabályokat, 

- ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és 

módszereit, 

- társaival együttműködik, 

- tiszteli a szüleit, a nevelőit, a társait, 

- képes szeretetet adni és kapni, 

- szereti a hazáját,  

- megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

- szellemileg és testileg egészséges, 

- egészségesen él, szeret sportolni, mozogni, 

- megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 

Mindennapi nevelő és oktató munkánk arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen 

végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 

 

 

3.1.2. Nevelési-oktatási munkánk céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 

Nevelő és oktató munkánk fő célkitűzései a tanulók személyiségének fejlesztése, az általános 

középfokú műveltség kialakítása, a kétszintű érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra való 

eredményes felkészítés.  

 

Kiemelt céljaink (a NAT által kijelölt pedagógiai feladatok mentén):  

 

- az értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése,  

- a közösségi nevelés,  

- az egyéni képességek fejlesztése,  

- az egészségnevelés és környezeti nevelés.  

  

 

3.1.2.1. Az értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése 

 

E téren a következő célokat kívánjuk elérni: 

 

 A tanulás iránti érdeklődés fejlesztése.  

 

Feladataink:  

- a tanulók motiválása, a tantárgyakban rejlő lehetőségeket felhasználó, az érdeklődés felkeltését, 

kielégítését szolgáló tevékenységek biztosítása, 
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- képességeket, készségeket fejlesztő feladatok rendszeressé tétele a tanórai munkában,  

- a tanulás tanítása: az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása és 

gyakoroltatása. 

 

Eszközök, eljárások:  

- segítségnyújtás a hatékony és eredményes tanulási módszerek kiválasztásában, hogy tanulóink 

képessé váljanak az önálló tanulásra, a modern társadalomban nélkülözhetetlen önképzésre, az 

élethosszig tartó tanulásra, 

- korszerű ismeretszerző és szemléltető eszközök, digitális technológiával támogatott oktatási 

módszerek széles körű alkalmazása a tanórai munkában,  

- változatos tevékenységi formák, kooperatív, interaktív pedagógiai módszerek alkalmazása, 

esetenként multidiszciplináris órák, teamtanítás szervezése, 

- az aktív tanulás, egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosítása, 

- differenciált tanulásszervezési eljárások megvalósítása, 

- kísérletező, gyakorlati órák szervezése a tantárgy jellegétől függően, 

- külső tapasztalatszerzés, partneriskolákkal diákcsere ösztönzése.  

 

 A tanulás értelmének megmutatása, tanulóink tapasztalják meg, hogy a tudás 

megszerzésének gyakorlati értéke van. 

 

Feladataink:  

- a továbbtanulási szándék, az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban, 

- konvertálható ismeretek nyújtása, 

- pályaorientáció, a pályaválasztási döntés előkészítése, tájékoztatás a munkaerőpiac és a 

felsőoktatás helyzetéről, kínálatáról.  

 

Eszközök, eljárások:  

- tanórákon célirányos felkészítés a kétszintű érettségi vizsgára,  

- pályaválasztási tanácsadás, pályaorientációs előadások,  

- kapcsolattartás felsőoktatási intézményekkel.  

 

 Az optimális teljesítményvágy kialakítása a tanulókban. 

 

Feladataink:  

- a tanulóknak lehetőséget biztosítunk, hogy a bennük rejlő képességek, készségek 

kibontakozzanak; tehetségük, tudásuk, készségeik megnyilvánulhassanak és fejlődjenek az 

iskolai munka során, 

- a tanulói teljesítményeket reálisan, rendszeresen és következetesen értékeljük, 

- a tanulóknak visszajelzést adunk fejlődésükről, tanulmányi előmenetelükről,  

- a tanulók sikereit elismerjük, jutalmazzuk, további eredmények elérésére biztatjuk őket, 

- a szorgalmas és kitartó, céltudatos munkát végző tanulókat megbecsüljük, példaként állítjuk 

társaik elé.  

 

Eszközök, eljárások:  

- rendszeres szóbeli és írásbeli értékelés és tájékoztatás a tanuló teljesítményéről,  

- a kimagasló teljesítmények közzététele (iskolai honlap, iskolaújság, iskolarádió, iskolai évkönyv, 

helyi média),  

- iskolai szintű rendezvények és versenyek szervezése, 

- a tanulók ösztönzése városi, megyei, országos versenyeken, pályázatokon való részvételre, 

- a tanévzáró ünnepségeken a hagyományoknak megfelelően elismerések, kitüntetések átadása.  
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 A hatékony tanulási stratégiák elsajátíttatása.  

 

Feladataink:  

- a szaktárgyakhoz kötődő hatékony tanulási módszerek átadása a tanítási órán,  

- különböző tanulási technikák alkalmazása a tanítási órán, gyakorlás,  

- javuló tanulmányi eredmények elérése.  

 

Eszközök, eljárások:  

- a motoros, vizuális és auditív tanulás és memória fejlesztése,  

- frontális osztálymunka keretében a hatékony jegyzetkészítés elsajátíttatása, 

- egyéb tanulást támogató, tananyagot kiegészítő módszerek alkalmazása: pl. tanulói kiselőadás, 

prezentáció készítése, házi dolgozat, projektmunka, a tananyaghoz kapcsolódó filmvetítés és 

digitális tananyagok felhasználása, meghívott előadók előadásai, színházlátogatás előkészítése 

(színészórák), múzeumlátogatás stb. 

- tanórán kívüli foglalkozások szervezése a szükségletek és a lehetőségek figyelembe vételével, 

- a tanulási szokások feltárása,  

- külső szakmai segítők bevonása,  

- belső tanári továbbképzések, munkaközösségi szintű helyzetelemzés és tapasztalatcsere.  

 

 A kreatív gondolkodás és a felfedezési vágy fejlesztése a tanulókban.  
 

Feladataink:  

- a kísérletezés, az elemzés, az érvelés képességének a fejlesztése a tanórai munka során, 

- az információk célirányos megszerzésére és helyes értelmezésére irányuló tevékenység 

elsajátíttatása, 

- a kreativitás és az önálló kezdeményezés képességének kialakítása a tanulmányi munkában, 

- az oktatást úgy szervezzük, hogy készség szintjéről a gyakorlati alkalmazás szintjére emelkedjen 

a tanulók megszerzett tudása. 

  

Eszközök, eljárások:  

- készségfejlesztő feladatok a tanórán,  

- tanórán kívüli tevékenységre ösztönzés (pl. versenyeztetés, pályázatírás, önálló alkotás stb.).  

 

 Olyan készségek fejlesztése a tanulókban, melyekkel képesek a problémák azonosítására, 

az alternatív megoldások felismerésére.  
 

Feladataink:  

- a különböző képességek - elsősorban a rendszerezés, tapasztalás, kombináció, következtetés - 

fejlesztése, különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás, konkretizálás 

erősítésére, a mindennapokban történő felhasználására,  

- többféle alternatív megoldás bemutatása egyetlen problémához, a tanulók segítése ezek önálló 

felfedezésében, 

- a kockázatvállalás, értékelés, érvelés, kritikai gondolkodás erősítése. 

 

Eszközök, eljárások:  

- az alapvető tanulási-tanítási módok változatos használata (felfedező tanulás, tapasztalati és 

értelmező tanulás), 

- tanórán kívüli tevékenységi formák ösztönzése. 
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 Korszerű ismeretek, tanulási képesség átadása a felsőfokú továbbtanulás érdekében, a 

középfokú általános műveltség elsajátítása.  
 

Feladataink:  

- minőségi oktató munka végzése, 

- alapos szaktárgyi ismeretek átadása, igényesség a helyi tanterv összeállításában,  

- az általános műveltség elemeinek (nyelvi, humán, esztétikai-művészeti és természettudományos) 

érvényesítése a tananyag összeállításában, 

- a speciális kompetenciák figyelembe vétele, differenciált követelményrendszer alkalmazása,  

- önismeretre, tudatos pályaválasztásra nevelés.  

 

Eszközök, eljárások: 

- a tantárgyi rendszer alakításában emelt szintű oktatást biztosítunk a speciális kompetenciák 

fejlesztésére, az alaposabb tudás elsajátítására,  

- a tanulók kötelező és szabadon választható óráit az előírások és a lehetőségek összhangjának 

figyelembevételével korlátozzuk az optimális teljesítmény elérése érdekében. 

 

 

3.1.2.2. Az általános tanulói kompetenciák fejlesztése 

 

A tanulási folyamat tervezésében és szervezésében nagyobb hangsúlyt kapnak azok az ismeretek, 

melyek a mindennapi élethelyzetekhez szükséges ismeretek, készségek elsajátítását támogatják. A 

kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes  

fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkaerőpiacon való 

sikeres helytálláshoz. Ezek különösen fontosak, mivel hozzájárulnak a sikeres élethez egy tudás 

alapú társadalomban.    

 

Feladatunk: 

- az alapvető kompetenciák fejlesztése legyen a tanulási folyamat része, alkosson egységet az 

ismeretszerzéssel. 

 

Eszközök, eljárások: 

- a helyi tantervben az egyes tantárgyak oktatási célkitűzései és fejlesztési követelményei 

tartalmazzák a kulcskompetenciák fejlesztésére vonatkozó iskolai feladatokat.  

 

 

Az alapvető kompetenciák az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, de a hazai 

sajátosságokat figyelembe véve a következők:  

 

Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és 

értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden 

területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

- megfelelő szókincs 

- verbális és nonverbális kommunikációs képesség 
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- funkcionális nyelvtan 

- életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek 

- hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása 

- különböző típusú szövegekben való tájékozódás 

- információk feldolgozása 

- segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média, stb.) 

- érvelés képessége 

- empatikus képesség 

- esztétikai érzék 

- kíváncsiság 

- tantárgyra jellemző szaknyelv használata 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, 

gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban 

(hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő 

keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén 

szükségleteinek megfelelően. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy készég (hallott 

szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén 

társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint.  

 

A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintű nyelvtudás elsajátítása, de 

legalább a középszintű nyelvi érettségi (B1 szint) teljesítése a 12. évfolyam végén az első idegen 

nyelv terén olyan elvárásként jelenik meg, melyre az idegen nyelv belépésének első évfolyamától 

kezdve tudatosan és szisztematikusan kondicionálni kell a tanulókat.      

    

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

- megfelelő szókincs 

- funkcionális nyelvtan 

- nyelvi stílusok ismerete 

- szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 

- az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 

- kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 

 

Matematikai gondolkodás kompetencia 

 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. E 

kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az 

ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó 

képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, 

grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést alkalmazására. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

- megfelelő segédeszközök használata 

- az igazság tisztelete 

- a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése 

- mindennapokban használható tudás 

- problémamegoldó készség 
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- lényeglátás 

- kíváncsiság 

- egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 

- kreativitásanalízis – szintézis 

- matematikai fogalmak ismerete 

- alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek igazolása a 

mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján  

- összefüggések felismerése 

- tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát  

- meg tudja indokolni matematikai úton az eredményeket 

- bizonyítások megértése 

- matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára való szocializálás 

terén  

- matematikai kommunikációs készség 

 

Digitális kompetenciák 

 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 

használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális 

kapcsolatok megkülönböztetését.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

- eszközök megismerése, használata 

- szövegszerkesztési ismeretek 

- információkeresés és kezelés  

- kritikai gondolkodás az innováció területén 

- kreativitás 

- a munka világában való eligazodás 

- élethosszig tartó tanulás 

 

A tanulás kompetenciái 

 

Minden műveltségi területen a hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan 

tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az 

információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és 

beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti.  

A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira 

építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és 

képzési folyamataiban egyaránt.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

- motiváció 

- saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása 

- önismeret 

- önértékelés, illetve mások objektív értékelése 

- figyelem 

- segédeszközök használata 
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Személyes és társas kapcsolati kompetencia 

 

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a 

közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás 

minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és 

szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg 

tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt 

a közügyekben. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

- egészséges életvitel 

- mentális egészség 

- magatartási szabályok alkalmazása 

- kommunikációs képesség 

- empátia 

- problémamegoldó képesség 

- európai tudat 

- a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallási-nyelvi 

etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen alapuló magatartást 

magába foglalja 

- a stressz és frusztráció kezelése 

- változások iránti fogékonyság 

- együttműködés 

- magabiztosság 

- érdeklődés 

- személyes előítéletek leküzdése 

- az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az etikailag 

vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn nemzetünk és emberségünk ellen  

- kompromisszumra való törekvés 

 

 

 

Munkavállalói és vállalkozói kompetencia 

 

A munkavállalói és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – így a 

munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a 

kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt 

végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági 

tevékenységek során van szükség. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

- az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek 

- kihívások felismerése, értelmezése 

- a gazdaság működésének átfogóbb megértése  

- a pénz világában való tájékozódás 

- a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete 



     Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium                                                Pedagógiai program         31 

 

 

 

- tervezés, szervezés, irányítás  

- vezetés 

- delegálás  

- elemzés  

- kommunikálás  

- a tapasztalatok értékelése 

- kockázatfelmérés és vállalás  

- egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés 

 

Kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság 

 

A kreativitás, önkifejezés és kulturális tudatosság magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve 

elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését, mely minden 

műveltségterületen jelentkezik. Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, 

műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális 

tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. A művészi-alkotói szabadság 

nem terjedhet ki mások jogai, a nemzet és az emberiség elleni, azzal megalkuvó vagy tevőlegesen 

közösséget vállaló magatartással való azonosulásra, különösképpen a XX. századi totális 

diktatúrákkal kapcsolatban.  

A magyar nyelv és irodalom műveltségterületen különösen az irodalom, a dráma, a bábjáték, a 

művészetek műveltségterületen a zene, a vizuális művészetek, a tárgyak, épületek, terek kultúrája, a 

modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép fontosságának az elismerése. 

További releváns kompetenciaterületek 

 

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll pedagógiai 

munkánk középpontjában: 

 

- egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások 

során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a komplex intézményi 

mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban ,     

- környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál, 

- társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása, 

- tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés, 

- szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelményeinek figyelembe vételével, 

- aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek szerves 

része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás,  

- értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, 

tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az etikai alapú 

megközelítésmód paradigmája, 

- nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem irányulhat 

még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-vallási 

etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára.   

 

 

 

 

 

 



     Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium                                                Pedagógiai program         32 

 

 

 

3.1.2.3. Közösségi nevelés  

 

Céljaink: 

 

 A közösséghez tartozás érzésének erősítése. 
 

Feladataink:  

- a hazaszeretet, nemzeti identitástudat érzésének erősítése, tanulóink ismerjék és becsüljék meg 

nemzeti kultúránk értékeit, ápolják történelmi hagyományainkat, 

- az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges képességek fejlesztése (pl. a társadalmi 

viszonyrendszerek felismerésének képessége, konfliktuskezelés, az együttműködés képessége), 

- lokálpatriotizmusra nevelés, a szülőhelyhez való kötődés erősítése, az értékek tiszteletére, 

megőrzésére való nevelés,  

- lakóhelyünk tárgyi és szellemi emlékeinek feltárására, megőrzésére ösztönözzük tanulóinkat, 

- az iskolai közösség szeretetére nevelés, az iskolai hagyományok elfogadására, ápolására, 

alakítására serkentjük a tanulókat.  

 

Eszközök, eljárások:  

- a magyar történelem, Nyíregyháza város és a lakóhely, valamint iskolánk történetének 

megismertetése, 

- a lakóhely kulturális értékeinek, hagyományainak a megismertetése,  

- nemzeti ünnepeinken iskolai szintű megemlékezés ünnepélyes keretek között, részvétel a városi 

ünnepségeken, 

- az oktatási és tanulásszervezési eljárások kiválasztása során a tanulók aktív részvételére építünk, 

- az aktív állampolgári szerephez szükséges értékorientációk és beállítódások (pl. felelősség, 

autonóm cselekvés, megbízhatóság stb.) elsajátítására a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek 

során egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk, 

- a kialakult iskolai és diákhagyományok ápolása, ünnepi alkalmakkor egyenruha viselete,  

- az iskolai élet demokratikus rendjének erősítése,  

- iskolai és osztályprogramok szervezése: évenkénti osztálykirándulás, rendszeres 

osztályközösség-építő programok, iskolai versenyek, tanulmányi kirándulások.  

 

 

 Az egyetemes emberi kultúra értékeinek megismerése, nemzetközi kapcsolatok ápolása.  
 

Feladataink:  

- tanulóink váljanak nyitottá más népek kultúrájának megismerésére és elfogadására,  

- ismerjék meg diákjaink az emberiség közös globális problémáit, az ezek kezelésére kialakult 

együttműködéseket,  

- olyan képességeket szerezzenek tanulóink, amelyekkel az Európai Unió országaiban is 

megállhatják helyüket,  

- az emelt szinten idegen nyelvet tanuló diákjaink kapjanak lehetőséget az anyanyelvi 

környezetben történő nyelvgyakorlásra, a célnyelvi kultúra közvetlen megismerésére, 

- különös figyelmet fordítunk arra, hogy tanítványaink megismerkedjenek a Kárpát-medence 

népeinek, nemzetiségeinek, etnikumainak értékeivel, hagyományaival, 

- a nyitottság, a szolidaritás és a tolerancia érzéseit erősítjük tanulóinkban. 

 

Eszközök, eljárások:  

- meglévő testvériskolai kapcsolataink ápolása és lehetőség szerint új kapcsolatok kiépítése, 

- nemzetközi diákcsereprogramok lebonyolítása, külföldi tanulmányutak szervezése, 
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- nemzetközi pályázatokban való részvétel, 

- a helyi tantervek tananyagában szereplő megfelelő ismeretanyag átadása a tanulóknak, pozitív 

érzelmi nevelés.  

 

 Az információs és kommunikációs képességek fejlesztése.  
 

Feladataink:  

- az anyanyelv szeretete, ápolása, a kommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése,  

- az idegen nyelvek magas szintű oktatása, a nemzetközi kommunikációra való képesség 

kialakítása, 

- a könyvtárhasználat tanítása, beépítése a tanítás mindennapi gyakorlatába, hogy eredményesen 

segítse a tanulás folyamatát; tanulóink ismerjék meg a könyvtári ismeretszerzés technikáját, 

módszereit, sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfeldolgozás technológiáját, az 

interneten keresés technikáját, alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás megszerzésének, 

átadásának képessége, ismerjék a könyvtári és elektronikus adatbázisok használatát,  

- a korszerű kommunikációs csatornák megismertetése olyan szinten, hogy minél több ismeret 

elsajátításában használni tudják a tanulók, 

- a megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési, 

indoklási, bizonyítási képességekre. 

 

Eszközök, eljárások:  

- széles nyelvi kínálat biztosítása, az első idegen nyelvet emelt szintű vagy emelt óraszámú 

csoportban tanulják a tanulók, 

- az anyanyelvi környezetben történő nyelvgyakorlás lehetőségének biztosítása diákjaink számára, 

- igényes nyelvhasználat a tanítási órán, 

- az információkezelés és feldolgozás fázisainak és technikáinak megismertetése 

könyvtárhasználati és számítástechnika órákon, alkalmazásuk más tantárgyak oktatásában. 

 

 

 A problémamegoldó viselkedésmódok elsajátítása  
 

Feladataink:  

- a szociális tanulás segítése osztályfőnöki órán és az emberismeret és etika, valamint a 

társadalomismeret tantárgy keretében, 

- több vélemény, elmélet bemutatása, a vitakultúra fejlesztése, 

- a társadalmi, közösségi problémák iránti érzékenység fejlesztése.  

 

Eszközök, eljárások:  

- elősegítjük az öntevékeny diákkörök szerveződését,  

- diákönkormányzati fórumokat szervezünk, 

- a tanórai munkában a sokoldalúságra és az elfogulatlan ismeretközlésre törekszünk, nem 

befolyásolásra, hanem elfogadásra nevelünk.  

 

 A tanulók felkészítése állampolgári jogainak és kötelességeinek gyakorlására, 

érdekérvényesítő képességeinek fejlesztésére, a demokratikus jogállam intézményeinek 

megismerésére.  
 

Feladataink:  

- a tanulói közösségek önszerveződésének elősegítése, az együttműködési képességek fejlesztése, 

a csoportokon belüli munkamegosztás kialakítása,  



     Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium                                                Pedagógiai program         34 

 

 

 

- osztály-diákbizottságok, iskolai diákönkormányzat működtetése, tanulóink részvételének 

biztosítása a városi diákönkormányzat, diákparlament munkájában, 

- az érdekérvényesítés fórumainak megteremtése, a tanulói jogok és kötelezettségek 

megismertetése, a jóváhagyott lehetőségek hozzáférhetőségének biztosítása.  

 

Eszközök, eljárások: 

- az osztályfőnöki órák tananyagának tematizálása,  

- külső partnerek bevonása a nevelő-oktató munkába, 

- rendszeres időközönként diákközgyűlések szervezése.  

 

 

3.1.2.4. Az egyéni képességek fejlesztése  

 

Mivel iskolánk általánosan képző gimnázium, elsődleges célunk a továbbtanulásra való felkészítés, 

emellett az egyéni képességek sokoldalú kibontakoztatására is igyekszünk lehetőséget biztosítani. A 

gimnázium képzési rendje, emelt szintű csoportjaink a tehetséges tanulók előrehaladását hivatottak 

biztosítani. Feladatunk a tanulási kudarccal küzdők felzárkóztatása és a pályaorientáció is.  

 

Céljaink: 

 

 A tehetség felismerése. 
  

Feladataink:  

- a felvételi eljárás keretében megbízható ismeretek szerzése a tanulók egyéni képességeiről, 

tehetségéről,  

- a 9. évfolyamtól kezdődően mérések, órai megfigyelések a tanulók megismerése céljából,  

- a tanulók korábbi teljesítményének, eredményeinek megismerése az osztályfőnöki munka 

keretében,  

- a speciális készségek terén tehetségkutató programok, rendezvények szervezése, pályázatok 

meghirdetése. 

 

Eszközök, eljárások: 

- szavalóverseny, iskolai, szaktárgyi tehetségkutató versenyek, sportfelmérések, Diákgála stb. 

szervezése, 

- irányított beszélgetések az osztályfőnöki órák keretében. 

 

 

 Tehetségfejlesztés.  

 

Feladataink:  

- a közismereti tantárgyakból biztosítjuk a tanulóink számára a kétszintű érettségire való 

felkészülést emelt szintű oktatás keretében,  

- nagy hangsúlyt kap iskolánkban a nyelvoktatás, szorgalmazzuk az emelt szintű nyelvi érettségi, 

illetve az akkreditált nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését, 

- az egyes tantárgyakban kiemelkedő teljesítményt nyújtó és / vagy a sport iránt érdeklődő 

tanulóink számára biztosítjuk a versenyzés lehetőségét, felkészítjük őket az Országos 

Középiskolai Tanulmányi Versenyen és az EMMI által meghirdetett egyéb tanulmányi 

versenyeken és sportversenyeken való részvételre. 
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Eszközök, eljárások: 

- a tanórán belül differenciált foglalkozás szervezése,  

- kiscsoportos oktatás biztosítása, 

- a szakmai előrelépést segítő pályázatokra, versenyekre felhívjuk a tanulók figyelmét, segítjük 

részvételüket,  

- egyéni vagy kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk az eredményes felkészülés 

érdekében, 

- iskolai sportcsoportok szervezése,  

- nemzetközi kapcsolatainkat felhasználjuk a tehetséggondozás céljaira is (pl. külföldi ösztöndíjak, 

csereprogramok tehetséges diákjainknak).  

 

 Önismeretre való nevelés, pályaorientáció. 
  

Feladataink: 

- tanulók képesek legyenek teljesítményük reális megítélésére, 

- pályaválasztásuk megalapozott, eredményes legyen.  

 

Eszközök, eljárások:  

- a tanulók teljesítményének rendszeres és alapos értékelése,  

- a pályaválasztás segítése, sokoldalú tájékoztatás, 

- együttműködés a felsőfokú oktatási intézményekkel, a pedagógiai intézetekkel, szakmai 

szolgáltatókkal,  

- tanulói igény esetén, a fenntartó által biztosított keretben kiscsoportos önismereti foglalkozások 

az iskolapszichológus irányításával.  

 

 A tanulási hátrányok felismerése.  

 

A helyi tanterv követelményeinek teljesítésében tapasztalt nehézségek kompenzálása, a hátrányok 

csökkentése és az esélyegyenlőség növelése érdekében a pedagógusok figyelemmel kísérik a tanulók 

egyéni teljesítményét, feltárják az esetleges lemaradások okait, segítik a tanulók egyenletes 

fejlődését. 

 

 Feladataink:  

- a tanulási hátrányok felmérése: a rendszeres tanórai tevékenység és a tanuló teljesítményének 

értékelése során tapasztalt nehézségek azonosítása; ennek területei lehetnek: hiányos előzetes 

ismeretek, motiváció hiánya, fejletlen kognitív képesség, koncentráció alacsony szintje, nyelvi 

hátrányok, tanulás módszertani hiányosságok, érzékszervi és más fogyatékosság, 

- a súlyosabb nehézségek feltárása érdekében kapcsolatot tartunk a szülőkkel és a szakmai 

szolgáltató szervezetek segítségét kérjük,  

- a feltárt tanulási nehézségeket dokumentáljuk.  

 

Eszközök, eljárások:  

- az osztályfőnökök és a szaktanárok a kilencedik évfolyam tanulói körében a tanév első 

hónapjaiban felmérik a fenti hátrányokat (pl. képességmérő tesztek segítségével), a felmérések 

eredményeit dokumentálják és felveszik a kapcsolatot az illetékes szervekkel, 

- valamennyi évfolyamon a szaktanárok figyelemmel kísérik az egyéni hátrányok alakulását, 

szükség esetén külső szakember segítségét kérik,  

- szakértői, orvosi jellemzések, dokumentumok megismerése,  

- információcsere az azonos tanulócsoportban és az azonos tantárgyat tanító tanárok körében.  
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 A tanulási hátrányok enyhítése. 
 

Feladataink: 

- a tanulókat segítjük abban, hogy egyéni képességeiknek megfelelően folyamatosan fejlődjenek,  

- a szakmai szolgáltató szervezetek ajánlásait a tanulásirányítási folyamatban figyelembe vesszük, 

- a tanulási hátránnyal küzdő tanuló fejlesztésében és értékelésében differenciált módszereket 

alkalmazunk. 

 

Eszközök, eljárások: 

- differenciált módszerek alkalmazása a tanórán, 

- tantárgyi motiváció a tanuló együttműködése érdekében,  

- szükség esetén egyéni vagy kiscsoportos korrepetáló, felzárkóztató foglalkozások szervezése az 

iskola lehetőségeinek figyelembe vételével. 

  

 

3.1.2.5. Egészséges és kulturált életmódra nevelés  

 

Célunk, hogy a felnövekvő generációnak belső igényévé váljon az egészséges életmód és a 

rendszeres testmozgás, és hogy tanulóink pozitív módon alakítsák a saját egészségükhöz és a 

természeti környezethez való viszonyukat.  

A sport emberformáló erejét, nélkülözhetetlen szerepét az egyéniség fejlődésében az iskolai nevelés 

szerves részének tekintjük.  

Az oktatási tartalmak összeállításában és az iskolai élet szervezésében is minden támogatást 

megadunk a tanulók egészséges életvitelének kialakításához és a káros függőségek kialakulásának 

megelőzéséhez, illetve kialakult függőség esetén a függőség leküzdéséhez, szakember bevonásával.  

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerkedjenek az általánosan elismert viselkedési normákkal, 

szabályokkal, s azok spontán alkalmazása bizonyos helyzetekben és alkalmakkor természetes legyen 

a számukra, jelenjen meg társas viselkedésükben, öltözködésükben, nyelvi kultúrájukban.  

 

 

Céljaink: 

 

 Az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás igényének kialakítása.  
 

Feladataink:  

- a mindennapos testedzés feltételeinek megteremtése,  

- a tanulók erőnlétének, állóképességének fejlesztése, a sportolás életszükségletté tétele,  

- a sportolási lehetőségek körének szélesítése, a szabadidősportok népszerűsítése, 

- együttműködés a családokkal, sportegyesületekkel.  

 

Eszközök, eljárások:  

- sportkörök működtetése, tömegsport foglalkozások az iskolában, természetjárás,  

- egészségnevelés a tanórán, az egészséges életmód kialakításához szükséges tudományos 

alapismeretek átadása, pl. a táplálkozás, káros szenvedélyek hatása stb., 

- iskolai rendezvények, sportversenyek szervezése, pl. sportnap; házibajnokságok, kirándulások, 

túrák.  

 

 Tanulóink egészségi állapotát figyelemmel kísérjük, az egészség megőrzésére neveljük 

diákjainkat. 
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Feladataink:  

- ösztönözzük őket a tudatos, egészséges táplálkozásra, a helyes életvitelre, a személyi higiénia 

alapvető elemeire, 

- rendszeres iskolaorvosi és fogorvosi szűrések megszervezése. 

 

Eszközök, eljárások:  

- az orvosi ellátás feltételeinek biztosítása, kapcsolattartás az iskolaorvossal, védőnővel, 

fogorvossal,  

- az osztályfőnöki órákon egészségügyi tájékoztató előadások,  

- együttműködés az egészségügyi szervekkel, hatóságokkal.  

 

 Diákjaink sajátítsák el és alkalmazzák a kulturált viselkedési formákat kisebb 

közösségeken belül és nyilvános alkalmakkor egyaránt.  
 

Feladataink:  

- tanulók magatartásának rendszeres értékelése,  

- kapcsolattartás a szülőkkel, 

- a feltételek biztosítása, hogy a tanulók gyakorolhassák a különböző viselkedési formákat, 

- az iskolai rend és tisztaság fenntartása, a kellemes környezet biztosítása.  

 

 

Eszközök, eljárások:  

- egyéni példamutatás,  

- koncert- és színházlátogatások, rendezvények, előadások látogatása, 

- múzeumok látogatása, kiállítások megtekintése, 

- rendszeres tanári ügyelet biztosítása az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken.  

 

 

 

3.1.3. Sikerkritériumaink 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, 

ha: 

 

- tanítványaink szeretnek iskolánkba járni és a gimnáziumi éveiket értékesnek tartják, 

 

- tudásuk és képességeik folyamatosan fejlődnek az intézményünkben töltött idő alatt, 

 

- adottságaiknak megfelelően, legjobb tudásuk szerint teljesítik a rájuk váró követelményeket, 

 

- megfelelő felelősségtudattal viseltetnek önmaguk testi-lelki egészsége iránt, 

 

- megbecsülik és védik az épített és a természeti környezet értékeit, 

 

- ismerik és alkalmazzák a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint 

a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

 

- kellő önismerettel felmérik lehetőségeiket és korlátaikat, megtalálják sikeres továbbtanulásuk, 

pályaválasztásuk lehetőségeit, 
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- iskolánk végzős diákjai sikeresen teljesítik a kétszintű érettségi vizsga követelményeit, 

 

- érettségizőink legalább 90% - a egyetemen, főiskolán tanul tovább és legalább egy államilag 

elismert közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal fejezi be középiskolai tanulmányait, 

 

- tanulóink a tizenkettedik évfolyam végén rendelkeznek olyan bővíthető biztos ismeretekkel, 

képességekkel, készségekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a 

felsőfokú követelményeknek megfeleljenek, 

 

- a felsőoktatásba be nem kerülők keresetté válnak a munkaerőpiacon. 

 

 

 

3.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle 

iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

 

Ezen a téren - a NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatokkal összhangban - a következő 

területekre kívánunk különös hangsúlyt helyezni: 

 

- A tanulók erkölcsi nevelése. A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, 

a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, 

igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra 

és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen 

életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók 

erkölcsi és életvezetési problémáira. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi 

eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes 

voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és művészeti 

tantárgyak oktatása terén. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a 

tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a 

kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a 

tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás.  

 

- A tanulók értelmi nevelése. Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

 

- A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. Az emberi együttélés 

szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az 

együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 

- A tanulók családi életre történő nevelése. A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok 

erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének 

alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező 

átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik 

a családi életre nevelés beemelését az iskolai életbe. Kitüntetett feladata az intézménynek így a 

harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a 

családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 
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kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az 

iskolában foglalkozni kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

 

- A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók 

közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása. 

 

- A tanulók nemzeti nevelése. A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, 

hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 

művészek, írók, költők, sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók 

helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk 

révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során – az embertelen eszmék és gyakorlat 

szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. Sajátítsák el azokat az 

ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák 

az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki 

bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén 

Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, 

ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. 

Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az 

ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. A nemzeti öntudat egészséges voltától 

idegen mindenféle nacionalizmus – így a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- 

és jelenformáló szerepének és államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatatás 

egészében evidenciának kell lennie.    

 

- A tanulók állampolgári nevelése. Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek 

megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény 

kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. A 

cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az 

emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A 

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

demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések 

felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges 

állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. 

századi totális diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen 

elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is.  A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, 

önálló mérlegelő gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az 

önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a 

tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Az iskola minden 

évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén – 

Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak 

megismertetése.   

 

- A tanulók testi és lelki egészségre történő nevelése. Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít 

az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai 

erőnlét, a fittség – a test egészsége és jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek 

egészségétől. A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, 

a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható 

fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív 

életvezetésre történő szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a 

tehetséggondozás és a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az 
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egészségfejlesztés– és megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú 

tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és fenntartására. A tanulókat ösztönözni kell arra, 

hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és feszültségoldás különféle 

ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk 

megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére.  Feladat, hogy a 

családdal együttműködve felkészítsük 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. Motiválni és segíteni kell a tanulókat 

a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Nélkülözhetetlen 

szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját testképének megismerésében és a testtudat 

kialakításában. Mindennek sikere nagyban függ a komplex intézményi mozgásprogram elméleti 

és gyakorlati minőségétől.  

 

- Felelősségvállalás másokért, önkéntesség. A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, 

kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő 

emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját 

élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, 

élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal 

(együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás- és megvalósítás), 

amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez.  

 

- Fenntarthatóság, környezettudatosság. A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az 

életformák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az 

erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel 

használja. A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira 

épülő és életkori sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a 

természettudományos és műszaki életpályákra való szocializáció sikerességének záloga. 

Stratégiai cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, 

értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók 

számára. Olyan magatartás határozza meg a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló 

környezethez, annak fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem 

kizárólagosan a rendszerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, 

hanem elsősorban a különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és 

műszaki műveltség mindennapi életben és a munka világában való hatékony 

alkalmazhatóságához. 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 természettudományos oktatás-nevelés, a 

műszaki életpályára való szocializáció és a környezeti nevelés terén a jelenben folyó kutatások 

folyamatai alapvető jellegű ismeretének és a nem hagyományos oktatásszervezési módszerek 

terrénumának egyre nagyobb szerepet kell biztosítani.  

 

- Pályaorientáció. Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – 

átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, 

tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, 

elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, 

kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy 

ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az 
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együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok 

kezelését. 

 

- Gazdasági és pénzügyi nevelés. A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell 

rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét 

meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék 

fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz 

világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett 

következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az 

erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. 

Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire 

vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a 

fogyasztóvédelmi jogok tanítását. A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető 

vonatkozásai olyan fejlődési folyamatot feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a 

megújuló erőforrások révén nem csak a természettudományi műveltségterülethez, hanem a testi-

lelki egészség céljaihoz is kapcsolódnak az iskolai nevelés-oktatás területén. 

 

- Médiatudatosságra nevelés. Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős 

résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra 

nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén 

felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet 

értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média 

működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös 

kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és 

etikai jelentőségével. 

 

 

Legfontosabb feladataink a személyiségfejlesztés terén: 

 

- Minden pedagógus feladata a tanulók személyiségének megismerése, ennek fő színtere az 

osztályfőnöki óra, ahol szociometriai felmérésekkel, irányított közös és egyéni beszélgetésekkel 

kell elérni ezt a célt, és eljuttatni a tanulókat a reális önértékeléshez.  

 

- A személyiségfejlesztés másik lényeges aspektusa a szocializáció. Ez jelenti egyrészt a 

közösségbe való beilleszkedést, másrészt a moralitás, a jó szokások kialakítását. Ezt az iskola 

házirendje, illetve a diákönkormányzat működése segíti elő. 

 

- Nagyon fontos a diákok tájékoztatása az iskola életéről, eseményekről és elért eredményekről. 

Ezt az alábbi eszközökkel kívánjuk elérni: 

 

- az intézmény folyosóin elhelyezett faliújságok, hirdető táblák, 

- évi négy alkalommal megjelenő iskolaújságunk, a Diáktükör, 

- iskolánk honlapja, 

- facebook oldalunk, 

- az évente megjelenő iskolai évkönyv. 

 

- A személyiségfejlődésében jelentős szerepet töltenek be az iskolai rendezvények, amelyeken a 

diákok megmutathatják tehetségüket, sajátos érdeklődési területüket és felkészültségüket. 

Ezeknek a bemutatkozásoknak a nevelőtestület tág teret kíván nyújtani a ma is működő, illetve 
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később létrejövő állandó és eseti iskolai programok szervezésével (pl. Irodalmi Önképzőkör, 

Énekkar, Diákgála). 

 

- Szintén jelentős szerepe van a tanulói személyiségfejlesztés szempontjából a különböző 

versenyeknek, vetélkedőknek is, amelyek lehetőséget adnak egyéni érdeklődésük, képességeik, 

tehetségük megmutatására és továbbfejlesztésére. Ezért lehetőségeink szerint minden támogatást 

megadunk tanulóinknak a versenyekre való felkészülésben és biztosítjuk azokon részvételük 

lehetőségét. 

 

 

 

3.3. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos  

       feladatok 

________________________________________________________________________ 

 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

pedagógusok és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

 

- Az iskolai közösség kialakításának feltétele a jó osztályközösségek megléte. Az osztályon belüli 

közösségek fejlesztésének lehetőségét adja a verébtábor, amelyet minden tanév elején 

megszervezünk az újonnan felvett diákok és lehetőség szerint leendő osztályfőnökeik 

részvételével a tanév kezdete előtt, a szervezésben a Szülői Szervezet aktív bevonásával. 

 

- A felsőbb évfolyamokon a közösségen belüli kapcsolatok megerősítését, illetve új kapcsolatok 

kialakítását, a meglévők újraértékelését fejlesztését teszi lehetővé a tanulmányi 

osztálykirándulások szervezése, sportrendezvényeken való részvétel. Az iskola évről-évre 

megszervezett programjai közé tartoznak az osztálykirándulások, a sítábor, illetve a különböző 

külföldi utak. Az iskola fontos céljának tekinti a külföldi diákcsereprogramjai fenntartását és 

lehetőség szerinti bővítését. Az elmúlt években rendszeresen voltak német, angol, francia és olasz 

nyelvterületre irányuló programjaink. Spanyolországba és Oroszországba partneriskola híján 

nyelvi kurzust is tartalmazó tanulmányutakat szervezünk. 

 

 

- Az iskolaújság, iskolarádió, évkönyv, honlap, facebook és Instagram oldal létrehozása, 

működtetése szintén elősegíti az iskolai közösség fejlesztését. 

 

- A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven 

óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi 

vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk.  

A közösségi szolgálat során a diákok újonnan szerzett kompetenciákat és a későbbi 

munkakeresés során hasznos készségeket sajátítanak el. Lényege, hogy a tevékenység a helyi 

közösség érdekeit szolgálja, és hogy a felnövekvő generációk a közösségért végzett 

tevékenységeik révén nyitottá váljanak az önkéntesség iránt. Ugyanakkor új erőforrást jelenthet 

a fogadó szervezeteknek a tanulók bevonása a hétköznapi feladataik elvégzésébe. Célunk az, 

hogy iskolánk a tanulóink elképzeléseihez, terveihez is igazodó közösségi szolgálatot szervezzen, 
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valamint a helyi adottságokhoz igazodóan a helyi igények és lehetőségek figyelembevételével 

alakítsuk ki saját programunkat. Ezért a már meglévő kapcsolatainkat igyekszünk folyamatosan 

bővíteni. 

Iskolánk részletes közösségi szolgálati (IKSZ) programját intézményünk Iskolai Közösségi 

Szolgálati Szabályzata tartalmazza. (2. számú melléklet) 

 

 

A közösségfejlesztés érdekében jól működő Szülői Szervezetre, iskolai Diákönkormányzatra és 

koordináló, diákmunkát segítő tanárokra, szabadidő szervezőkre van szükség.  

 

 

3.3.1. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

 

Közösségfejlesztési tevékenységünk során a következő feladatokat kívánjuk megvalósítani: 

 

- A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó 

tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

 

- A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

A tanulói közösségek irányításánál a pedagógusoknak alkalmazkodniuk kell az életkorral változó 

közösségi magatartáshoz: a gyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – 

személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – 

személyiséggé válásig. 

 

- Az önkormányzás képességének kialakítása. 

A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői 

segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon 

tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 

- A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által 

történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett 

tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi 

együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 

- A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai 

keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

 

 

 

3.3.2. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló  

          tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

 

 A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra. 
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Gimnáziumunk pedagógusai a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak 

tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

- A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket 

tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

 

- A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 

módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó 

aktivitását biztosítják. 

 

- Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a 

pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben 

igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott 

teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni 

képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók 

önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel lenni: 

 

- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, 

nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának 

átrendeződésére. 

- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit. 

- Az iskolai tanítás - tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 

csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét, önállóságát, 

kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe állítani.  

- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a 

feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az 

értékelésben. 

- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a hátrányos 

helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  

 

 

 Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán 

kívüli) tevékenységek segítik: 

 

Hagyományőrző tevékenységek 

 

- Fontos feladat az iskola névadójának, Kölcsey Ferenc emlékének ápolása. Ezt szolgálják: 

- az osztálytermek dekorációja: Kölcsey-portré, Kölcsey-címer, „A haza minden előtt.” 

jelmondat, 

- állandó Kölcsey-kiállítás a földszinti folyosón, 

- évenkénti megemlékezés a magyar kultúra napjáról: iskolai megemlékezés, részvétel a városi 

szintű rendezvényeken, valamint az iskola részvétele a szatmárcsekei koszorúzáson,  

- „Kölcsey Kupa”: városi kézilabda, röplabda, kosárlabda és labdarúgó verseny. 
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- Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: 

1956. október 23. és 1848. március 15. évfordulóján, a magyar kultúra napján, karácsonykor, a 

12. évfolyamosok ballagásakor, a pedagógusnapon és a nemzeti összetartozás napján.  

- Minden tanévben az osztályok megemlékezést tartanak október 6-án, a kommunista és egyéb 

diktatúrák áldozatainak emléknapján, a költészet napján, a holokauszt áldozatainak emléknapján 

az osztályfőnöki vagy a történelem órák keretein belül.  

- Évente az iskola tevékenységét, munkáját összefoglaló iskolai évkönyv kerül kiadásra. 

 

 

Diákönkormányzat 

 

- A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

- Az iskolai diákönkormányzat munkáját az egyes osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diákönkormányzati vezetőség irányítja. 

- A diákönkormányzat tevékenységét az iskola intézményvezetője által megbízott pedagógus 

segíti. 

 

 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

 

- Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint 

a gyengébb tanulók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

- A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

 

Iskolai sportkör (DSE) 

 

- A Kölcsey DSE az iskolával kötött megállapodás szerint szervezi az iskolai sportélet 

mindennapjait, melynek részét képzi a tömegsport, a versenysport és a gyógytestnevelés. 

- Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. 

- Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi 

testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre.  

- A tömegsport keretében rendszeresen szervezünk házibajnokságokat, alkalmi jellegű 

versenyeket (pl. 12 órás kosárlabda-bajnokság), uszodalátogatásokat, télen sítábort. Hat 

szakosztályban készítjük fel edzések keretében a rendszeres sporttevékenységet folytató 

versenyző tanulóinkat a diákolimpiai versenyekre, emellett legjobbjaink a szakszövetségi felnőtt 

bajnokságokban is versenyzési lehetőséget kapnak (pl. női kézilabda NB II felnőtt és ifjúsági). 

 

 

Diákkörök, szakkörök 
 

- A különféle diákkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja.  

- A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe  

vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.  

- Jelenleg működő diákkörünk az iskolai énekkar. 
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Versenyek, vetélkedők, bemutatók 
 

- A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen megszervezünk.  

- A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.  

- A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre 

a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik az iskolavezetés 

koordinálásával. 

- Minden évben megszervezzük a következő versenyeket:  

- házi versenyeket a 9. évfolyamos tanulóknak helyesírásból és vers-és prózamondásból (Váci 

Mihály szavalóverseny), 

- az Implom József helyesírási verseny iskolai és megyei fordulóját, 

- a Savaria történelmi verseny iskolai és megyei fordulóit, 

- a különböző megyei és országos szaktárgyi versenyek iskolai fordulóit, 

- háziversenyeket különböző sportágakból, 

- a Kölcsey Kupa sportversenyeit (leány kézilabda, röplabda, labdarúgás, fiú kosárlabda). 

 

Osztálykirándulások 
 

- Az osztályfőnökök a szülői közösség bevonásával tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályaik számára évente egy alkalommal 

osztálykirándulást szerveznek, amelyre egy tanítási napot biztosítunk. 

- Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük, a szülői közösség saját döntése szerint, a melyet szülői értekezleten határoznak meg.  

- Az iskolai munkát segítő alapítvány anyagi támogatásával és a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekszünk arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények 

között élő családok gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások 

 

- Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások.  

- Az e foglalkozásokon való részvétel - ha az költségekkel is jár - önkéntes. A felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük, saját döntésük szerint.  

 

 

Szabadidős foglalkozások 
 

- A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház-, mozi- és 

múzeumlátogatások stb.).  

- A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük.  

 

Iskolai könyvtár 
 

- A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. 
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- Könyvtárunk biztosítja a tanulóink részére a neveléshez, oktatáshoz szükséges 

ismerethordozókat, információkat.  

 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 
 

- A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit (szaktantermek, könyvtár, sportlétesítmények), illetve eszközeit (sporteszközök, 

könyvek, folyóiratok, internet stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy 

csoportosan használják. 

- A Kölcsey DSE az iskola valamennyi tanulója részére ingyenes sportszer- és túrafelszerelés-

kölcsönzést biztosít egyéni igények alapján, illetve a sportlétesítményeket (tornaterem, 

sportudvar, kondicionáló szoba) az érdeklődők rendelkezésére bocsátja. 

- Az iskolai könyvtárat tanulóink díjtalanul használhatják a kijelölt nyitvatartási időben olvasásra, 

tanulásra, internetezésre és adott számukra a kölcsönzés lehetősége is. 

- A DÖK munkatervében szereplő rendezvényekre - az iskolavezetéssel történt egyeztetés után - 

az iskola épületét, helyiségeit rendelkezésre bocsátjuk. 

- Nem tanórai célra (klubdélután, osztálytalálkozó stb.) az iskola létesítményei intézményvezetői 

engedéllyel vehetők igénybe. 

- Az iskola létesítményeiben, eszközeiben okozott károkért a tanuló anyagilag (a magasabb 

jogszabályokban meghatározott mértékben) és fegyelmileg is felelős. 

 

Hit- és vallásoktatás 
 

- Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató 

tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek.  

- A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

 

 

 

3.4. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladataink 

_________________________________________________________________________ 
 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden 

tanuló részesüljön a teljes testi-lelki jólétét, egészségét, egészségi állapotát fejlesztő, a nevelési-

oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

Az iskolának mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítania - a tanulók egészséghez, 

biztonsághoz való joga alapján - a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, melyek 

különösen 

- az egészséges táplálkozás, 

- a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

- a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

- a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

- a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

- a személyes higiénia területére terjednek ki. 

 

Iskolánk teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait a helyi tanterv részét képző 

egészségnevelési programunk tartalmazza, melyet az iskola-egészségügyi szolgálat 

közreműködésével készítettünk el. 
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3.5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az  

       osztályfőnökök feladatai, a pedagógusainkkal szemben támasztott elvárásaink 

_______________________________________________________________________________ 

 

3.5.1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

 

 A pedagógusok alapvető feladatai: 

- a magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban, 

valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában előírt pedagógiai és 

adminisztratív feladatok ellátása, 

- heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető által 

meghatározott feladatok ellátásával töltse, 

- heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson, 

- kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a nevelést-

oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, 

továbbá eseti helyettesítést lásson el, 

- a tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes megtartása, 

- aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek munkájában, 

- aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

- a tudomására jutott hivatali titkot megőrizze, 

- a jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket, 

- az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt, 

- a pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése. 

 

 A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás: 

- tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása, 

- a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek, éves 

programok), 

- előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra, 

- a motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási 

órákon, 

- változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon, 

- a tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, 

szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon, 

- a tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a 

különféle iskolai foglalkozásokon, 

- az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási 

órákon, 

- a helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 

 

 A tehetséges tanulók gondozása: 

- egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére, 
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- iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló 

szervezése, segítség a szervezésben, 

- részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon, 

- a tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli  és kívüli 

versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 

 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló 

tanulók gondozása, eredményes fejlesztése: 

- egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére, 

- a gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, 

valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a 

felzárkóztatásra szoruló tanulók körében, 

- a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási 

és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepetálása, 

segítése, mentorálása, 

- az eredményes felsőoktatási felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

körében. 

 

 A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása: 

- szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás), 

- szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. osztályprogramok, karácsonyi ünnepség), 

- iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezésében való részvétel, 

- a pedagógusok, tanulók és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok. 

 

 Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel: 

- az iskolai diákönkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése, 

- az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok 

szervezésében, részvétel a programokon, 

- iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a 

kirándulásokon, táborokon. 

 

 Munkafegyelem, a munkához való viszony: 

- a munkaköri kötelességek teljesítése, 

- az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben, 

- pontos adminisztrációs munka, a formai követelmények, a határidők betartása, 

- az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

 

 Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében: 

- feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban, 

- részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban, 
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- oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása, 

- belső továbbképzések, előadások szervezése, megtartása. 

 

 Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés: 

- másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel, 

- továbbképzéseken való részvétel, 

- a továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

 

 Az iskolai munka feltételeinek javítása:  

- pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel, 

- bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába, 

- az iskolai alapítványok működésének segítése, 

- az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése, megvalósítása (innováció), 

- az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése, 

- az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 

 Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában: 

- részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában, 

- részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében, 

- önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 

 Aktív részvétel a tantestület életében: 

- a pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, 

beilleszkedésének segítése, 

- önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének, rendezvényeinek szervezésében, 

a szervezés segítése, 

- részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényeiken. 

 

 Az iskola képviselete: 

- a szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése, 

- részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken, 

- tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi 

médiában, 

- bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe, 

- a település rendezvényein, eseményein való részvétel. 

 

 A vezetői feladatok ellátása: 

- vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében, 

- az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, értékelés) 

lelkiismeretes ellátása, 

- a vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 
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 Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal: 

- a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása, 

- elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, a 

szülők és a pedagógus kollégák felé, 

- pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek, 

- kellő figyelem, érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollégák 

segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 

 

 

3.5.2. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai 

 

 Az osztályfőnök feladatai: 

 

- fejleszti a rábízott tanulók személyiségét, segíti egészséges lelki és testi fejlődésüket, 

- elősegíti a tanulókban a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítást és elfogadását, 

- segíti az osztályközösség kialakulását, együttműködik az osztály diákbizottságával, 

- tanórán, illetve iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős programokat (pl. osztálykirándulás, 

túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez, 

- az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra, 

- rendszeres kapcsolatot tart, együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel, koordinálja az 

osztályban folyó oktató-nevelő munkát, 

- szükség szerint, tapasztalatszerzés céljából látogatja osztálya tanóráit, 

- az első félév és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók magatartás és 

szorgalom osztályzatára, 

- a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész tanévi munkájának 

nevelőtestületi dicsérettel történő elismerésére, 

- a jutalmazási és fegyelmező eljárások elvei alapján jutalmazhatja és büntetheti az osztályába járó 

tanulókat, 

- a házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli figyelmeztetésben, majd 

írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy megrovásban részesíti; súlyosabb esetben javaslatot tesz 

a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására, 

- rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel, 

- megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit, 

- tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről; érdemi választ ad a szülők és 

tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire, 

- figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen tájékoztatja a 

szülőket, 

- ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a 

tanuló továbbhaladásának feltételeiről, 

- figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

- a szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra, 
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- támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját, 

- a szülők tájékoztatására az iskolai munkatervben meghatározott időpontokban szülői 

értekezleteket és fogadóórákat tart, 

- fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal, 

- az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik szükség esetén a 

gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, 

- segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munkáját, 

- támogatja a tehetséges tanulók fejlődését, 

- segíti és ösztönzi a tanulók egyetemi, főiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a 

pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel, 

- tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről, 

- az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és erről 

szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket (pl. tartós betegségek, 

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység), 

- figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, igazolatlan mulasztás esetén 

a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el, 

- elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét, a tanmenet alapján vezeti az osztályfőnöki 

órákat, azokra előre felkészül, 

- elkészíti az osztálystatisztikákat, 

- az első félév és a tanév végén értékeli az osztályközösség fejlődését, 

- kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség esetén 

gondoskodik azok pótlásáról, 

- felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat, 

- a tanév elején kitölteti a tanulók ellenőrző könyvét, tanév közben rendszeresen kontrollálja az 

ellenőrző vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások), 

- figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát, 

- részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 

 

 Az osztályfőnöki munka tervezése: 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. 

 

Az osztályfőnöki munkaterv tartalma: 

- tanév eleji statisztikai adatok az osztályról, 

- osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve), 

- tanórán kívüli programok az adott tanévben, 

- az adott tanévben tartott szülői értekezletek jelenléti ívei és jegyzőkönyvei, 

- az osztály diákközösségének vezetői és az egyéb diáktisztviselők, 

- az osztályban működő szülői szervezet vezetői, 

- az első félév végi és a tanév végi osztálystatisztika, 

- az első félév végi és a tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

 

 A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 

szempontjai az első félév és a tanév végén: 

- az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új tanulók, 

távozók), 
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- az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvárásai, 

hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi munka), 

- a tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, a 

bukások, a tehetséges tanulók eredményei), 

- az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája, 

- neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel 

küzdő tanulók), 

- a közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények felsorolása, 

egyéb tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel), 

- a szülői házzal való kapcsolat (a szülői értekezletek tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a szülők 

kapcsolata az iskolával). 

 

 Az osztályfőnöki órák témái: 

 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki óráin: 

 

- a házirend szabályainak megbeszélése, 

- az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése, 

- balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése, 

- a kerékpáros közlekedés KRESZ szabályainak ismertetése, 

- az osztályközösség diákvezetőinek megválasztása, 

- az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 

 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák: 

 

- félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és kábítószer 

fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a szexuális fejlődés) 

az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) és a kortárssegítő tanulók segítségének 

igénybevételével, 

- elsősegély-nyújtási alapismeretek (teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja), 

- évente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati elsajátítása céljából az 

iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele, 

- az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első félév és a tanév végén, 

- az osztálykirándulás előkészítése. 

 

Az osztályfőnöki órák tananyaga, tematikája évfolyamonként:  

 

7. évfolyam 

 

1. Helyes önértékelés, önkritika, egészséges énkép. Önmagunk elfogadása, és elfogadtatása.  

2. Generációs kapcsolatok. 

3. Optimizmus, életöröm. A derűs életszemlélet jelentősége. 

4. A helyes viselkedés és a megfelelő kommunikáció. Mértéktartás és tisztelet. 

5. Mások elfogadása, együttérzés, segítőkészség, türelem, közösségépítés. 

6. A vélemény-nyilvánítás módjai, fórumai, helyes hangneme.  

7. A tanulás szerepe: sajátos szokások, ismeretek, önálló tanulás.  

8. Tanulási módszerek. Könyvtár és internethasználat. 

9. Test és lélek. Egészség, betegség, fogyatékosság.  

10. Egészséges életmód testkultúra, mentálhigiénia.  



     Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium                                                Pedagógiai program         54 

 

 

 

11. Környezetünk tisztaságának megőrzése és védelme. 

12. Az osztályterem esztétikus díszítése, az iskola rendjének megőrzése. 

13. A legfontosabbnak tartott értékek. Érdekek, értékek, normák.  

14. Káros szenvedélyek, veszélyeztető tényezők.  

15. A pénz szerepe, fontossága, kezelése. 

16. A média szerepe és véleményformáló hatása. 

17. A nemzeti és népi kultúránk értékei. Hagyományőrzés. 

 

8. évfolyam 

 

1. Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat önmagamról és másokról. 

2. Elismerés, építő vagy romboló bírálat. Önfegyelem, akaraterő, kitartás, céltudatosság, felelősség, 

döntéshozás. 

3. Eszményképek és szerepük az önnevelésben. Felelősségvállalás saját személyiségünk 

alakulásáért.  

4. Képesség és teljesítmény összefüggése.  

5. Testápolás, szépségápolás testhigiénia a serdülőkorban. A külső fontossága. 

6. Az étkezési kultúra. 

7. Különbözőségek és hasonlóságok. A másik egyediségének, másságának elismerése, tisztelete. 

8. Az értékelés szempontjai. Az értékelés nehézségei.  

9. A szabadidő hasznos eltöltése. Könyvtár és internethasználat. 

10.  Fiú-lány kapcsolat, barátság, szerelem, a férfi, és a női szerepek. 

11. Családi élet, családtervezés.  

12. Megélhetés, gazdálkodás, jólét. A pénz boldogít? 

13. Környezettudatos magatartás és fogyasztás a különböző helyzetekben. 

14.  A vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága.  

15. Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink. 

16. Az információszerzés lehetőségei. Tanulás a tanítási órán kívül. 

17. A tanulók pályaérdeklődése. 

 

9. évfolyam 

 

1. Az eredményes tanulás módszerei, könyvtár és internethasználat. 

2. Illemszabályok. 

3. Az egészséges életmódról. 

4. Káros szenvedélyek. 

5. Fogamzásgátlás. 

6. A család szerepe. 

7. A serdülőkor. 

8. Ünnepek a családban, Mikulás, Karácsony. 

9. Pályaorientáció. 

10. Környezetvédelem. Személyes felelősségünk környezetünkért.  

11. Az EU és Magyarország. 

12. Hazafiság. 

13. A köztulajdon védelme. 

14. Fiatalkori bűnözés. 

15. Kulturális örökségünk megóvása. 

16. Hogyan kezeljük a stresszhelyzeteket?  

17. A takarékosságról. 
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10. évfolyam 

 

1. A kétszintű érettségi, a közép és emelt szintű csoportválasztásról, tanulási módszerek. 

2. Az iskola külföldi kapcsolatai. 

3. Iskolai ünnepségek. 

4. Illemszabályok. 

5. Párválasztás, partnerkapcsolatok. 

6. A barátság. 

7. Egészség, egészségvédelem. 

8. Magánélet – közélet. 

9. Vitakultúránk. 

10. Pályaorientáció. 

11. A munka szerepe az ember életében. 

12. A nők és a munka. 

13. A környezetvédelemről. 

14. Káros szenvedélyek. 

15. Másság a társadalomban. 

16. Hogyan kezeljük a stresszhelyzeteket? 

17. Olvasáskultúránk. Könyvtár és internethasználat. 

 

11. évfolyam 

 

1. Pályaválasztás. Döntéshozatal. 

2. Vizsgák. Sikerélmény, kudarc. 

3. Tudatos gazdálkodás. 

4. Szerelem, házasság. 

5. A család, a „csonka” család. 

6. A nagyszülőkről és az öregekről. 

7. Egészség, egészségvédelem, sport. 

8. Káros szenvedélyekről. 

9. Fertőző betegségek. Testi-lelki egészség. 

10. Fiatalkori bűnözés. 

11. A tanulás és önfejlesztés kultúrája. 

12. Az értékelés – önértékelés kultúrája. 

13. A zenéről, táncról, filmről, színházról. Közös rendezvényekről. 

14. Másság a társadalomban. 

15. Hogyan kezeljük a stresszhelyzeteket? 

16. Környezettudatosság, fenntarthatóság. 

17. A szabadidő helyes eltöltése. Könyvtár és internethasználat. 

 

12. évfolyam 

 

1. A kétszintű érettségiről és a felvételi eljárásról, pályaválasztás. 

2. A lelkiismeret és kötelességtudat a tanulásban és a munkában. 

3. Az év végi teendők. Racionális döntések. 

4. Párválasztásról, családtervezésről. 

5. A boldogságról. 

6. Életvitel, egészséges életmód. 

7. Beilleszkedés új társadalmi környezetbe: felsőfokú intézmények, munkahely. 

8. Egy életen át tartó tanulás. Könyvtár és internethasználat. 
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9. Káros szenvedélyekről. 

10. A nagykorúsággal járó jogok és kötelességek. 

11. Tolerancia a tanulásban, munkában, családban. 

12. Egyéni jövőképünk. 

13. Célkitűzéseink, lehetőségeink az iskola után. 

14. A munkavállalásról. 

15. Hogyan gazdálkodjunk okosan? 

16. Felkészülés az érettségire.  

17. Búcsú az iskolától. 

  

 

3.5.3.  A pedagógusainkkal szemben támasztott elvárásaink 

 

 

Az intézményünkben dolgozó pedagógusokkal szembeni elvárásaink a pedagógusminősítésben, a 

pedagógiai – szakmai ellenőrzésben, illetve az intézményi önértékelésben is alkalmazott általános 

elvárások alapján kerültek meghatározásra. 

 

A következő szempontok teljesülését várjuk el a pedagógusainktól oktató-nevelő munkájuk során: 

 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség: 

 

- Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezzen. Tervezési és 

szakmai dokumentumai, tanórájának tartalma, saját fejlesztésű taneszközei, reflexiói egyaránt 

tükrözzék ezt.  

- A szaktárgynak és tanítási helyzetnek megfelelő változatos módszerekkel és taneszközökkel, a 

pedagógiai program értékrendje szerint nevelje, irányítsa a tanulókat. 

- Önálló gondolkodásra nevelje tanítványait.  Készítse fel őket arra, hogy meglévő ismereteiket 

később is alkalmazni tudják. 

- Tanítványaiban alakítsa ki az on-line információk befogadásának, feldolgozásának, 

továbbadásának kritikus, etikus módját. 

- Hasznosítható tudással rendelkező diákokat képezzen, ezért az ismeretanyag átadása mellett a 

nevelés-oktatás középpontjába az ún. kulcskompetenciák fejlesztése kerüljön. 

- A tanuló, tanulócsoport tudatos megismerésére - egyéni képességek, adottságok, fejlődési ütem, 

szociokulturális háttér - alapozva folytassa pedagógiai tevékenységét, s ez a tervezési 

dokumentumaiban is jelenjen meg. Törekedjen hatékony tanuló-megismerési technikák 

alkalmazására.  

- A tanulásszervezés során differenciáljon a tanulókhoz alkalmazkodva a feladatok kijelölésében, 

azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben. 

- Az elméleti ismeretek mellett tegye lehetővé a tanultak gyakorlati alkalmazását is (például 

versenyek, fellépések, pályázatok, diákcsere keretében). 

- A tanulócsoportnak, különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos módszereket 

alkalmazzon. 

- A tanulók minél teljesebb megismerése és személyiségük sikeres fejlesztése érdekében az 

életkorhoz, az egyéniséghez és egyéni képességekhez illeszkedve válassza meg az alkalmazott 

módszereket. 

- A tanulók munkáját rendszeresen és tárgyilagosan értékelje. Mérési, értékelési eredményeire 

építve szükség szerint módosítsa pedagógiai gyakorlatát. 

- Pedagógiai munkájában legyen nyomon követhető a PDCA-ciklus. Tanóráján az előzetes 

terveket szükség szerint igazítsa a tanuló, a tanulócsoport igényeihez.  
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- Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítsék elő.  

- Ismerje, kritikusan értékelje és megfelelően használja a rendelkezésére álló tananyagokat, 

eszközöket, beleértve az IKT eszközöket is. 

- Fogalomhasználata legyen mindig pontos és következetes. 

- Használja ki a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi 

koncentrációt).   

- Rendelkezzen a szaktárgya(i) tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. Ez 

jelenjen meg tervezési és szakmai dokumentumaiban, tanórájának tartalmában, saját fejlesztésű 

taneszközeiben, reflexióiban.  

- Pedagógiai munkája során vegye figyelembe a tanuló és a tanulócsoport előzetes ismereteit, 

legyen képes építeni a tanulók más forrásokból megszerzett tudására. 

 

 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók: 

 

- Pedagógiai munkáját éves szinten, tematikus egységekre és órákra bontva tervezze meg és éves 

szinten foglalja is írásba (tanmenet, felkészítő foglalkozások, egyéni fejlesztési tervek, 

tehetséggondozás). 

- Tervező munkája során komplex módon vegye figyelembe a helyi tanterv tartalmi előírásait, a 

tanulócsoport összetételét, a tanulók életkori sajátosságait, előzetes tudását, motiváltságát, egyéni 

fejlődési ütemét, az oktatási környezet adta lehetőségeket. 

- Tudatos és változatos módszerekkel, a rendelkezésre álló taneszközökkel, a tanóra céljának 

megfelelő stratégiával tervezze és vezesse az órát. 

- Legyen képes a gyengébb képességű és kevésbé tehetséges tanulót is sikerélményhez juttatni és 

a tanterv szerint elvárható készségekhez szükséges ismeretanyagot nekik is átadni. Ehhez 

szükséges többféle módszertani megoldásban gondolkodnia. 

- Az óráit a helyi tanterv és a kitűzött pedagógiai céloknak megfelelően, logikusan építse fel és 

valósítsa meg. 

- A tanórák tervezésénél és megvalósításánál mindvégig a tanulók tevékenységét, a tanulási 

folyamatot tartsa szem előtt. 

- Tanóráin tudatosan választott, motiváló, a tanulói aktivitásra épülő módszereket használjon. 

- Terveit az óra eredményességének függvényében vizsgálja felül. 

- Mindig a célok tudatosításából induljon ki. A célok meghatározásánál vegye figyelembe a 

tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját. 

- Tanóráin az oktatási környezet adta lehetőségekhez mérten célszerűen használja a digitális, 

online eszközöket. 

- Tanóráin és azokon kívül is használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket (csoportmunka, 

kooperatív munkaforma, közös fellépések, versenyek és pályázatok, tehetséggondozó 

foglalkozások, kirándulások, táborok, közös ünnepek). 

- Tanórái alatt alkalmazza a differenciálás elvét, követelményrendszere során vegye figyelembe a 

tanulók különféle képességeit, tehetségét, tudásszintjét. 

 

 

3. A tanulás támogatása: 

 

- Tanóráin vegye figyelembe a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, amennyiben szükséges, 

változtasson az előzetes tanítási tervein. 

- Nevelő-oktató munkájának középpontjában a tanulók szükségletei és céljai álljanak. Legyen 

képes felkelteni és fenntartani a tanulók érdeklődését. 
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- Ismerje fel a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén ajánljon egyéni megoldásokat, segítsen 

személyre szabott feladatokkal vagy kérje szakember segítségét. 

- A tananyag tanítása során ismertesse meg a tanulókkal a különböző tanulási stratégiákat, segítse 

ezek egyénre szabott elsajátítását, gyakorlását. Az otthoni tanuláshoz és gyakorláshoz ajánljon 

változatos módszereket. 

- Tanóráin pozitív visszajelzésekre épülő,  bizalommal teli légkört alakítson ki, ahol minden tanuló 

hibázhat és mindenkinek lehetősége van a javításra. 

- Teremtsen a tanulást támogató környezetet a tanterem célszerű elrendezésével, motiváló 

taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 

- Tanítványaiban igyekezzen kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Használja az 

IKT eszközöket, diákjait is ösztönözze az otthoni, önálló IKT használatra. Mutasson példát az 

etikus internethasználatban. 

- Segítse az önálló tanulást, lehetőség és szükség szerint saját tananyagtartalmakat, 

munkafüzeteket, feladatlapokat, útmutatókat, ill. feladatokat és tanulási segédanyagokat 

tartalmazó önálló webes felületet hozzon létre. 

 

 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű,  

   sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,  

   tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges  

   megfelelő módszertani felkészültség: 

 

- Igyekezzen tanulók személyiségének sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan 

feltárni. 

- Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemlélje és kezelje. 

- A tanulók személyiségét ne statikusan, hanem fejlődésében szemlélje. 

- Segítse a tanulók teljes személyiségének fejlődését, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

motívumok és tanulási képességek kiművelését, törekedjen a tanulók autonómiájának 

kibontakoztatására. 

- Ismerje fel a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, igyekezzen számukra 

segítséget nyújtani, szükség esetén a megfelelő szakembertől segítséget kérni. 

- Reálisan és szakszerűen elemezze és értékelje saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 

megvalósítását. 

- Csoportos tanítás esetén is figyeljen az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelő stratégiák alkalmazására. 

- A tanuló hibáit, tévesztéseit a tanulási folyamat részeként kezelje, az egyéni megértést elősegítő 

módon reagáljon rájuk.  

- Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára dolgozzon ki hosszabb távú 

fejlesztési terveket és ezeket hatékonyan valósítsa is meg. 

- Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat 

egységben kezelje. 

 

 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a    

    különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki  

    tevékenység: 

 

- A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott elveknek megfelelően, tudatosan alkalmazza a 

közösségfejlesztés változatos módszereit. 

- Tanóráit harmónia, biztonság, elfogadó légkör jellemezze. 
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- Mutasson személyes példát a kölcsönös tisztelet, elfogadás, tolerancia terén, tanítványait is ebben 

a szellemben nevelje. 

- Munkájában vegye figyelembe a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve 

társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. 

- A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönözze, fejlessze a tanulók vitakultúráját. 

- Értékközvetítő tevékenysége legyen tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi 

érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemezze. 

- Pedagógiai munkája során az együttműködést, a közösségfejlesztést támogató, motiváló 

módszereket alkalmazzon, lehetőség szerint tartson kapcsolatot tanórán kívül is tanítványaival, 

kollegáival, tanítványai szüleivel. Vegyen részt iskolai tanórán kívüli tevékenységekben.  

- Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére lehetőség és igény szerint hozzon létre online 

közösségeket, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális 

eszközök funkcionális használatának terén. 

- Tanórai és tanórán kívüli munkáját kiszámíthatóság, a következetesség, közösen megfogalmazott 

szabályok rendszere jellemezze, ezzel is elősegítve a konfliktusok kialakulását és kezelését. 

- Ismerje fel és kezelje a csoportjaiban felmerülő konfliktusokat. Kollégáival és tanítványaival 

törekedjen a konfliktushelyzetek elkerülésére, azok megbeszélésére. 

 

 

6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése: 

 

- Ismerje a Pedagógiai Programban és a Helyi tantervben megfogalmazott szaktárgyi tantervi és 

vizsgakövetelményeket. Saját követelményeit ezek figyelembevételével és a tanulócsoport 

sajátosságai ismeretében fogalmazza meg és alkalmazza. 

- Készítsen a szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (tudásszintmérő 

tesztek, vizsgatesztek, vizsgafeladatok). 

- Az előírtaknak és céljainak, illetve a tanulóknak és tanulócsoportnak megfelelően válassza meg 

a különböző értékelési módszereket, eszközöket. 

- Visszajelzései, értékelései legyenek világosak, egyértelműek, és tárgyszerűek. 

- Az órákon törekedjen a folyamatos, fejlesztő szándékú visszajelzésekre a tanulás támogatása 

érdekében. 

- Legyen képes önállóan a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, 

illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani. 

- Értékeléseivel, visszajelzéseivel mindig a tanulók fejlődését segítse. 

- Olyan munkaformák, módszerek alkalmazására törekedjen, amelyek elősegítik a tanulók 

önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. 

 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

 

- Az óráin a pedagógiai céljainak megfelelően, érthetően és kifejezően kommunikáljon, 

nyelvhasználata igényes és az adott korosztály számára megfelelő legyen. 

- A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakítson ki. 

- Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemezze. 

- Ösztönözze a tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét, fejlessze a tanulók vitakultúráját.  

- A hatékony kapcsolattartás elősegítése érdekében munkája során lehetőség szerint alkalmazza az 

infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.  

- A diákok érdekében tudatosan és kezdeményezően működjön együtt a kollégákkal, szülőkkel és 

egyéb partnerekkel. 
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- Legyen aktív résztvevője, szervezője a munkaközösség munkáját képező tanulásszervezési 

eljárásoknak, tanórán kívüli programoknak.   

- A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken fejtse ki szakmai álláspontját, vegyen részt a 

szakmai vitákban. 

- Legyen nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó 

visszajelzéseire, használja fel azokat szakmai fejlődése érdekében. 

- Munkahelyi teendői során legyen képes az önálló munkavégzésre. Munkájának tartalma és 

színvonala megfelelően illeszkedjen az iskola elvárásaihoz.   

 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

- Folyamatosan elemezze és fejlessze saját pedagógiai gyakorlatát. 

- Tudatosan törekedjen pedagógiai kommunikációja fejlesztésére. 

- Legyen tisztában szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és legyen képes 

alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 

- Tájékozódjon a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, 

használja ki a továbbképzési lehetőségeket. 

- Igyekezzen megismerni a digitális tananyagokat, eszközöket, az oktatástámogató digitális 

technológia legújabb eredményeit, és konstruktívan szemlélje felhasználhatóságukat. 

- Lehetőség szerint kapcsolódjon be az online megvalósuló szakmai együttműködésbe. 

- Az intézményen belül és azon kívül is törekedjen szakmai kapcsolatrendszer kialakítására. 

- Munkájában igyekezzen alkalmazni új módszereket, tudományos eredményeket alkalmazni. 

- Felkérésre vegyen részt intézményi innovációban, pályázatokban, ezek eredményeit próbálja 

beépíteni pedagógiai gyakorlatába.   

 

 

 

 

3.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi  

       rendje 

_________________________________________________________________________ 

 

3.6.1. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók egyéni fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe 

vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák 

alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 

Munkánk során kiemelten kezeljük  

- a sajátos nevelési igényű, 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 

- a kiemelten tehetséges, 

- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. 

 

 

 Sajátos nevelési igényű tanulók: 

- Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, 

integrált formában folyik. 
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- A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. 

mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján 

szervezzük meg. 

- Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illetékes 

pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények 

szolgáltatásait. 

 

 

 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 

 

- Iskolánkban a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, 

oktatása a többi tanulóval együtt, integrált formában folyik. 

- Iskolánk szoros kapcsolatot ápol a nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti szolgálattal. 

- A BTMN tanulók esetében törekszünk 

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók korai kiszűrésére, 

illetve a megfelelő szakemberhez való irányítására, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezésére (differenciálás), 

- felzárkóztató órák, egyéni foglalkozások biztosítására, 

- a kedvezmények, mentességek biztosítására a Nemzeti köznevelési törvény alapján, 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak erősítésére, 

- a szülőkkel való együttműködésre, szülők és a családok nevelési gondjainak segítésére, 

- a szülők tájékoztatására a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

 

 A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

 

- Iskolánkban sok kiemelkedő képességű diák tanul. Igyekszünk őket felkarolni és lehetővé tenni 

számukra, hogy iskolai, városi, megyei és országos szinten is bizonyítsák a tehetségüket. 

- Ennek érdekében biztosítjuk számukra 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezését, 

- tehetséggondozó kiscsoportos és egyéni foglalkozások tartását,  

- az iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedőkön, bemutatókon (szaktárgyi, sport, 

kulturális stb.) való részvétel lehetőségét. 

 

 A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő 

tevékenységek: 

 

- Diákjaink egy része szerény anyagiakkal rendelkező szülők gyermeke, sok tanuló csonka 

családban él. Különösen nagy figyelmet igényel, hogy részükre az esélyegyenlőséget biztosítsuk. 

- Ennek érdekében: 

- a tanév elején a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus az 

osztályfőnökök közreműködésével felméri a tanulók szociális helyzetét, 

- a hátrányos helyzetű tanulók a továbbiakban kiemelt figyelmet kapnak, helyzetük 

alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri az ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott 

pedagógus és az osztályfőnök, 

- kapcsolatot tartunk a gyermekjóléti szolgálattal, 

- a jogszabályi kereteknek megfelelően ingyenesen biztosítjuk számukra a tankönyveket, 

- lehetőségeinkhez mérten, alapítványunk segítségével javítjuk a tanulók szociális 

helyzetét, felhívjuk figyelmüket a pályázati lehetőségekre, 
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- szoros kapcsolatot tartunk a tanulók családjával, a szülőket tájékoztatjuk a 

családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 

 

 

 

3.7. Az iskola szereplőinek és partnereinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

_______________________________________________________________________________ 

 

3.7.1. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

 

3.7.1.1. Az iskola közösségeinek együttműködése 

 

Az iskolavezetés és a nevelőtestület együttműködése 

 

A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az intézményvezető segítségével a 

megbízott pedagógusvezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

 

 

Az együttműködés fórumai: 

- az iskolavezetés (intézményvezető és intézményvezető-helyettesek), illetve a kibővített 

iskolavezetőség (az iskolavezetés, a munkaközösség-vezetők és a Közalkalmazotti Tanács 

elnökének részvételével) ülései, 

- a különböző értekezletek, megbeszélések: 

- nevelőtestületi értekezletek (félévi és tanév végi értékelő értekezlet), 

- nevelési értekezletek, 

- havonkénti munkaértekezletek. 

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  

 

Az iskolavezetés az aktuális feladatokról mindenekelőtt elektronikus úton, továbbá a nevelőtestületi 

szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a kollégákat.  

 

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

- az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés 

döntéseiről, határozatairól, 

- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 

iskolavezetés felé. 

 

A nevelőtestület tagjai kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével. 

 

 

A szakmai munkaközösségek együttműködése 

 

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői a felelősek. 
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Iskolánkban hat szakmai munkaközösség működik: 

 

A munkaközösség neve Vezetője (2020/2021. tanév) 

Osztályfőnöki Baranyiné Szilágyi Gabriella 

Magyar – Történelem - Művészetek Dr. Murányiné Csorba Zsuzsanna 

Matematika – Fizika – Informatika Szemcsákné Koczor Andrea 

Angol nyelvi Ferencziné Molnár Éva 

Idegennyelvi Kulimár Krisztina 

Biológia – Kémia – Egészségnevelés Safrankuné Palombi Csilla 

 

 

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös 

megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka 

alábbi területeire: 

- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

- iskolán belül szervezett előadások, továbbképzések,  

- iskolán kívüli továbbképzések, 

- a tanulók számára szervezett pályázatok, tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

 

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a 

munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, 

értékelések eredményeiről. 

 

 

A pedagógusok és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola 

intézményvezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola intézményvezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és a 

diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

 

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

(szóban, az ellenőrzőn, illetve az elektronikus naplón keresztül írásban) tájékoztatják.  

 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében - szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők 

útján - az iskolavezetéshez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez vagy a diákönkormányzathoz 

fordulhatnak. 

 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskolavezetéssel, a nevelőtestülettel, illetve az egyes 

pedagógusokkal. 

 

 

 



     Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium                                                Pedagógiai program         64 

 

 

 

Kapcsolattartás az érdekképviselettel 

 

Intézményünkben jelenleg a Közalkalmazotti Tanács látja el a közalkalmazottak érdekképviseletét. 

Elnökével és tagjaival az iskola intézményvezetője a törvény által meghatározott esetekben 

megbeszélést tart, kikéri véleményüket a dolgozókat érintő valamennyi fontos kérdésben. 

 

 

 

3.7.1.2. A pedagógusok és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, illetve a 

tanuló előrehaladásáról az iskola intézményvezetője, az osztályfőnökök és a szaktanárok 

tájékoztatják: 

- az iskola intézményvezetője legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének 

ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

- az osztályfőnökök évente kétszer az osztályok szülői értekezletein, 

- az osztályfőnök és a szaktanárok folyamatosan az elektronikus naplón keresztül. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 

 Egyéni megbeszélések: 

- Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi 

eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az együttes, 

összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus között. 

- Formái lehetnek: személyes beszélgetés, telefonbeszélgetés, e-mail kapcsolat, elektronikus napló 

stb. 

 

 Szülői értekezlet: 

Feladata: 

- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

- a szülők tájékoztatása 

- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

- az országos és a helyi köznevelés-politika alakulásáról, változásairól, 

- a helyi tanterv követelményeiről, 

- az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

- saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

- a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

- az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskolavezetés felé. 

 

 Szülői fogadóest: 

Feladata: 

- a szülők és a gyermeküket tanító pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül 

egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal, 

- a szülők tájékoztatása saját gyermekük egy adott tantárgyon belüli tanulmányi 

előmeneteléről, tanórai magatartásáról.  
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 Nyílt tanítási nap: 

- Feladata, hogy az intézményünkbe készülő hatodikos / nyolcadikos tanuló és szülője betekintést 

nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási 

órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül az iskola életéről. 

- Ezen a napon a szülők részére pályaválasztási szülői értekezletet tartunk. 

 

 Írásbeli tájékoztató: 

- Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.    

 

A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg.  

 

A szülők a tanulók és a saját - a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított - 

jogaiknak az érvényesítése érdekében, illetve véleményükkel, javaslataikkal, kérdéseikkel szóban vagy 

írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskolavezetéshez, a 

nevelőtestülethez, az adott ügyben érintett tanuló osztályfőnökéhez, az iskolában tanító 

pedagógusokhoz és a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

 

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról, 

illetve házirendjéről az iskola intézményvezetőjától, valamint pedagógusaitól kérhetnek tájékoztatást.  

- Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 

előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) joga van megismernie. 

- A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy példánya a 

következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

- az iskola honlapján; 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola intézményvezetőjénél; 

- az iskola intézményvezetőhelyetteseinél. 

 

 

 

3.7.1.3. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán  

             kívüli intézményekkel 

 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetősége állandó 

munkakapcsolatban áll: 

 

- az intézmény fenntartójával: a Nyíregyházi Tankerületi Központtal, 

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Főosztályának Oktatási és Hatósági Osztályával, 

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati képviselőtestületével és polgármesteri 

hivatalával, illetve az általuk létrehozott Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető 

Központtal, 

- a nyíregyházi oktatási intézmények (elsősorban gimnáziumok) vezetőivel és tantestületeivel. 
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Az intézmény az eredményes nevelő- és oktatómunka érdekében munkakapcsolatot tart fenn a 

következő intézményekkel, szervezetekkel: 

 

 a felsőoktatási intézményekkel: 

- a kapcsolattartás céljai:  

- tanulóink pályaorientációjának, továbbtanulásának segítése, 

- a nevelőtestület továbbképzésének biztosítása, 

- a felsőoktatási intézmények - elsősorban a velünk partneriskolai megállapodást kötött 

Debreceni Egyetem és Nyíregyházi Egyetem - végzős tanár szakos hallgatói részére gyakorló 

tanítási lehetőség biztosítása, 

 

 a nyíregyházi középiskolákkal: 

- a kapcsolattartás céljai: 

- tapasztalatcsere, 

- közös programok, versenyek szervezése, 

 

 az iskola tanulóit befogadó kollégiumokkal (Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium és a Luther 

Márton Kollégium): 

- a kölcsönös együttműködés keretében részt veszünk egymás rendezvényein, 

- az osztályfőnökök kapcsolatot tartanak az évfolyamfelelős nevelőtanárokkal, 

- az iskola részéről a közvetlen kapcsolattartó az intézményvezető. 

 

 a megye és a város általános iskoláival: 

- a nyolcadik osztályos tanulók és szüleik számára pályaválasztási, beiskolázási tájékoztatót 

szervezünk, illetve évente nyílt tanítási napot rendezünk, 

- különösen szoros kapcsolatra törekszünk az iskolánk profiljához jól illeszkedő általános 

iskolákkal a haladó nyelvi csoportok kialakítása és a különböző sportágak (kézilabda, röplabda) 

utánpótlásának biztosítása érdekében. 

 

 a helyi közművelődési intézményekkel, illetve az intézményi munkához kapcsolódó 

szervezetekkel, hivatalokkal: 

- a kapcsolattartás célja tanulóink ismeretinek sokoldalú bővítése, az önálló ismeretszerzés, 

véleményformálás fejlesztése, a szabadidő hasznos, kulturált eltöltése, intézményünk szűkös 

sportolási, kulturális stb. lehetőségeinek bővítése, 

- legfőbb partnereink: 

- a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ, 

- a Kölcsey Társaság, 

- a Móricz Zsigmond Színház, 

- a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 

- a Váci Mihály Kulturális Központ, 

- a Jósa András Múzeum, 

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei Levéltár, 

- a TIT Jurányi Lajos Egyesülete, 

- az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 

- a Vöröskereszt Megyei Szervezete, 
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- a Gyermekjóléti Központ, 

- az ÁNTSZ Családvédelmi Osztálya,  

- a Védőnői Szolgálat, 

- az iskolát támogató „ A Kölcsey Ferenc Gimnázium jövőjéért” Alapítvány kuratóriuma, 

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Ifjúságvédelmi Osztálya, 

- a „Nyíregyháza Város Kézilabda Sportjáért” Alapítvány kuratóriuma, 

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézményvezetőségének illetékes 

egészségügyi dolgozói (iskolaorvos, védőnő, iskolafogász), 

- a gyermekjóléti szolgálat, 

 

 külföldi testvériskoláinkkal: 

- külföldi kapcsolataink elsődleges célja tanulóink idegennyelv-gyakorlásának anyanyelvi 

környezetben való biztosítása, illetve más népek történelmi múltjának, kulturális értékeinek és 

jelenlegi problémáinak a kölcsönösség jegyében való megismerése, interkulturális 

kompetenciájuk fejlesztése; 

- testvériskoláink: 

- Kölcsey Ferenc Főgimnázium - Szatmárnémeti,  

- Märkisches Gymnasium - Iserlohn, 

- Sainte Elisabeth Gimnazium - Saint Pandelon; 

 

- rendszeres cserelátogatásokat (tanulók, illetve pedagógusok) szervezünk testvériskoláinkkal, 

melynek célja a fent említetteken túl egymás oktató-nevelő munkájának a megismerése és 

segítése, 

- a szatmárnémeti testvériskolánkkal évente külön egyeztetés alapján a két iskola nevelőtestülete 

és tanulói között rendszeres tantárgyi tapasztalatcsere-látogatásokat, valamint szaktárgyi, 

kulturális és sportversenyeket szervezünk. 

 

A munkakapcsolatok megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető és az 

intézményvezetőhelyettesek a felelősek. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel folyamatosan 

kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves  munkaterve rögzíti. 

 

 

 

3.7.2. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendje 

 

A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

- A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében 

eljárjon.  

- A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

 

A diákönkormányzat saját maga alkotta szervezeti és működési szabályzata alapján működik. A 

működéshez szükséges feltételeket (az iskola helyiségeinek és berendezéseinek használatát előzetes 

egyeztetés alapján) a szervezet számára az intézmény vezetője biztosítja. 
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A diákönkormányzatot az iskolavezetéssel, a nevelőtestülettel, illetve más külső szervezetekkel való 

kapcsolattartásban, a tanulók véleményének továbbításában a diákönkormányzat iskolai 

vezetőségének diákvezetője (elnöke) és a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli, akit az 

intézményvezető bíz meg legfeljebb ötéves időtartamra.  

 

A DÖK a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek tervezésében, 

szervezésében és lebonyolításában: 

- kulturális, szabadidős programok szervezése; 

- egy tanítás nélküli munkanap (diáknap) programjának összeállítása, 

- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 

 

Ezekben a kérdésekben  

- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük, 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének összeállítása 

előtt az intézményvezetőnek ki kell kérnie, 

- a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat iskolai vezetősége 

javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az intézményvezető felé. 

 

A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek 

elfogadása előtt, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a házirend elfogadása előtt, 

- a tanulói közösséget érintő döntések meghozatalához, 

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

- tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

- az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

- egyéb foglalkozások formáinak a meghatározásához, 

- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához. 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézményvezető felelős. 

 

Évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell összehívni, melyen a tanulók tájékoztatást 

kapnak az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A közgyűlés összehívását a DÖK vezetője 

kezdeményezi, összehívásáért az intézményvezető a felelős. 

 

 

 

 

3.8. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

_______________________________________________________________________________ 

 

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak a megállapítása, akiknek félévi vagy 

év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok alapján nem 

lehetett meghatározni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
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Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 

- osztályozó vizsga, 

- különbözeti vizsga, 

- javítóvizsga. 

 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  64-73.§-ban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

 

A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó részletes szabályokat és követelményeket intézményünk 

2009-ben elfogadott és utoljára 2019-ben módosított Vizsgaszabályzata tartalmazza. (1. számú 

melléklet) 

 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) 

szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve - amelyik tantárgynál 

nincs munkaközösség - a szaktanárok állapítják meg. 

Minden vizsgatárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az iskola helyi 

tantervében szereplő követelményrendszerével. 

 

Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni, akkor 

az érdemjegyeket (illetve az érdemjegyek alapján megállapított osztályzatokat) minden évfolyam 

anyagából külön vizsgán kell megszereznie. 

 

 

3.8.1. Osztályozó vizsga 

 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

- intézményvezetői engedély alapján a 11-12. évfolyamon egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

- a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven 

tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

- a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet, 

- tanulmányait magántanulóként / egyéni munkarend alapján végzi, 

- más iskola diákjaként vendégtanulói jogviszonyt létesített intézményünkkel. 

 

 

Osztályozó vizsgát évente két alkalommal, februárban, és rendkívüli esetekben I. félév vége előtt 

januárban és II. félév vége előtt júniusban szervez az iskola, a pontos időpontról a tanulókat a vizsga 

megkezdése előtt legalább három hónappal tájékoztatja. Az érintett tanulók az iskola igazgatójához 

benyújtott írásbeli kérvényükkel jelzik vizsgázási szándékukat. A vizsga évfolyamonkénti 

követelményeit az iskola Pedagógiai Programjának mellékletét alkotó Vizsgaszabályzat tartalmazza. 
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3.8.2. Különbözeti vizsga 

 

Különbözeti vizsgát az a tanuló tehet, aki  

- más iskolából intézményünkbe kéri a felvételét és egy adott tantárgyat / tantárgyakat korábban 

nem vagy alacsonyabb óraszámban tanult. 

 

A különbözeti vizsgákra tanévenként két vizsgaidőszakot jelöl ki az intézményvezető, az érintett 

tanulókat a vizsga előtt három hónappal írásban értesítjük a vizsga időpontjáról. A tanulók az iskola 

intézményvezetőjéhez benyújtott írásbeli kérvényükkel jelzik vizsgázási szándékukat. 

 

3.8.3. Javítóvizsga 

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha  

- a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad 

vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. 

 

Javítóvizsgát az intézményvezető által meghatározott időpontban, az augusztus 15-től augusztus 31-

ig terjedő időszakban lehet tenni. A vizsga időpontját a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni 

kell az érintett tanulókkal. 

 

 

 

 
3.9. Az iskolánkba jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei 

_________________________________________________________________________ 

 
 3.9.1. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei 

 

Az általános iskolai tanuló középfokú iskolába az általános vagy a rendkívüli felvételi eljárás 

keretében vehető fel. A felvételi eljárásokkal kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter 

évente, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. 

 

Intézményünkben a 7. és 9. évfolyamra történő beiskolázás  a mindenkori EMMI által kiadott A 

tanév rendje rendeletben előírt határidőknek, illetve a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 26-45.§ -

ban foglalt jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. 

 

Az iskolánkba jelentkező valamennyi tanulónak felvételi vizsgát kell tennie. A felvételi vizsga célja 

a gimnáziumi tanulmányokra legalkalmasabb tanulók kiválasztása, illetve a homogén csoportok 

kialakítása. Különösen fontos ez haladó nyelvi csoportok esetében. 

 

A felvételi követelmények az egyes tantárgyak általános iskolai törzsanyagára épülnek. A hozott 

pontokba a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi, a hatosztályos képzésre jelentkezőknél 5. osztály 

év végi és 6. osztály félévi osztályzatokat számítjuk be. A felvételi pontszámot a hozott pontok és a 

felvételi vizsgán szerzett pontok adják.  

 

Valamennyi osztályunkba történő jelentkezéshez meg kell írnia a hatodikos, illetve nyolcadikos 

tanulóknak a központi írásbeli felvételi vizsgát magyar nyelvből és matematikából, ennek eredménye 

adja a felvételi pontok 50 %-át. 
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A haladó nyelvi csoportokba jelentkezőknek az adott idegen nyelvből (angol, illetve német), a 

magyar-történelem tagozatra jelentkező tanulóknak történelemből szóbeli felvételi vizsgát is kell 

tenniük. 

A szóbeli felvételi követelményeit minden évben meghatározza az intézmény a felvételi 

tájékoztatóban, ezt a honlapunkon is közzétesszük. 

A szóbeli meghallgatások felvételi bizottságok előtt zajlanak. 

 

 

A felvételi eljárás során elérhető pontszámok: 

 

Kezdő nyelvi csoportok (francia, olasz, spanyol, német)  és az informatika tagozat esetében: 

 

Hozott pont  

(50 %) 

Központi írásbeli  

(50 %) 

Összesen 

(100 %) 

 

100 pont 

 

100 pont 

 

200 pont 

 

A hozott pontokat az alábbi tíz tantárgy 7. osztály év végi illetve 8. osztály félévi eredményei 

alkotják: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, földrajz, matematika, fizika, 

kémia, biológia, informatika.  

 

Haladó angol nyelvi csoport és magyar-történelem tagozat esetében: 

 

Hozott 

felvételi pont  

(35 %) 

Központi írásbeli  

(50 %) 

Szóbeli 

(15 %) 

Összesen 

(100 %) 

 

70 pont 

 

100 pont 

 

30 pont 

 

200 pont 

 

Ezekben a csoportokban a fent felsorolt tantárgyak eredményéből maximálisan elérhető 100 pont 

átszámítva 70 felvételi pontnak felel meg.  

A hatosztályos képzésbe jelentkezők esetében a  hozott pont (az összpontszám 1/3-a) az ötödik év 

végi és a hatodik félévi jegyek átlaga a következő tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom, 

történelem, idegen nyelv, matematika. Így összesen 2 x 25 = 50 pont érhető el. A tanulóknak ezen 

kívül részt kell venniük a hatodikosok egységes írásbeli felvételi vizsgáján magyar nyelvből és 

matematikából. Ezeken 50-50 pontot szerezhetnek  (az összpontszám 2/3-a). 

 

 

A szóbeli felvételi vizsga követelményei: 

 

Angol haladó emelt szintű 

 

A szóbeli vizsga két feladatból áll, mely kb. 10 percig tart. A szerezhető maximális pontszám 30 

pont. Az 1. és 2. feladat értékelésénél figyelembe vett szempontok a témakörben való jártasság, 

szókincsgazdagság és nyelvhelyesség.  
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1. feladat: A vizsgázó egy-egy kérdést kap három különböző szóbeli témakörből. A maximális 

elérhető pontszám 15 pont. 

2. feladat: Képleírás. Ennél a feladatnál a tanuló által választott kép által közvetített témáról kell 

beszélni általánosságban. A maximális elérhető pontszám 15 pont. 

 

A feladatok a következő szóbeli témakörökre épülnek: 

 

1. Family and friends 

2. Daily Routine 

3. Our house/flat 

4. School 

5. Entertainment 

6. Health and Illnesses 

7. Meals and Eating out  

8. Sports and Games 

9. Computer and the Internet  

10. Travelling 

11. Weather 

12. Hungary 

 

Az angol haladó nyelvi csoportba jelentkező tanulóknak az alábbi nyelvtani szerkezeteket ajánlott 

ismerni: 

 

- Főnevek többes száma;  

- névelők (határozott, határozatlan) használata;  

- megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (some, any, much, many, a lot of, little, a little, 

few, a few - somebody, something, somewhere, any~, every~); 

- prepozíciók. melléknév fokozása, összehasonlító szerkezetek 

- igeidők (Present Simple, Continuous, Present Perfect – Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect - FutureSimple – going to – used to),  

- módbeli segédigék (can, could, be ableto - must, have to - may, might - should); 

- feltételes mód 3 típusa; 

- passzív;  

- felszólító mód. 

 

 

Történelem 

 

A magyar - történelem tagozatra jelentkező tanulók esetében egy 10 perces elbeszélgetésre kerül 

sor a megadott témakörökből összeállított kérdések alapján. Maximálisan elérhető pontszám: 30 

pont. 

 

Témakörök: 

 

1. A magyar nép vándorlása, a honfoglalás és államalapítás 

2. Az Árpád-kor (II. András, IV. Béla) 

3. Mindennapi élet a középkori városokban és falvakban 

4. Az Anjou-királyok kora (Károly Róbert, I. Nagy Lajos) 

5. A Hunyadiak (Hunyadi János, Hunyadi Mátyás) 

6. A földrajzi felfedezések és következményeik 
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7. A reformáció 

8. Az ország 3 részre szakadása, a végvári harcok 

9. Habsburg-, és törökellenes harcok a XVII-XVIII. században (Bocskai István, Bethlen Gábor, 

Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc) 

10. Magyarország a Habsburg Birodalomban (Mária Terézia, II. József) 

11. Az első ipari forradalom 

12. A reformkor (Széchenyi István, Kossuth Lajos) 

13. Forradalom és szabadságharc Magyarországon 1848-49-ben 

14. A nemzetállamok kialakulása a XIX. század 2. felében (USA, Németország, Olaszország) 

15. A kiegyezés előzményei és tartalma 

16. Az I. világháború kirobbanásának előzményei 

 

 

 

 

3.9.2. Tanulók átvételének az elvei 

 

Tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételi eljárást a más intézményből 

iskolánkba átjelentkező tanuló szülőjének az intézményvezetőhöz címzett írásbeli kérelme indítja el. 

 

Az átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és 

szorgalom minősítéseinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe 

vételével az iskola intézményvezetője dönt. 

 

Ha a tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 4,50 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma 

nem példás minősítésű, az intézményvezető a tanuló átvételéről szóló döntése előtt kikéri az 

intézményvezetőhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek a véleményét. 

 

Az intézményvezető az átvételi kérelemre tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító 

döntést hoz. Az elbírálásról a szülőt a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre való 

tájékoztatással köteles a szülőt, valamint az előző iskola intézményvezetőját értesíteni. 

 

Az átvett tanuló köteles a tanév végéig különbözeti vizsgát tenni azokból a tantárgyakból, 

amelyekből iskolánk helyi tantervi követelményeit az átvétel évfolyamára vonatkozóan még nem 

teljesítette. A különbözeti vizsga időpontját a tanulóval - kiskorú tanuló esetén a szülővel - és a 

szaktanárral való egyeztetés után az intézményvezető jelöli ki. A vizsgára való felkészülésben az 

adott szaktanár(ok) segítséget nyújt(anak) a tanulónak. 

 

 

 

3.10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervünk 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Az elsősegély-nyújtási kötelezettséget az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

szabályozza: „Az egyén szerepe 5.§ (3) e) (…mindenkinek…) kötelessége - a tőle elvárható módon 

- segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, 

amennyiben sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli vagy arról tudomást 

szerez.” 
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Az elsősegélynyújtás olyan egészségügyi beavatkozás, amelyet bárki a végleges szakellátás 

megkezdése előtt végez, baleset vagy hirtelen egészségkárosodás közvetlen körülményeinek 

elhárítása és az állapot további romlásának feltartóztatása érdekében. 

Elsősegélynyújtónak azt nevezhetjük, aki megfelelő elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik, így 

az elsősegélynyújtás valamely kompetenciaszintjén eredményesen beavatkozni képes.  

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

- ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni; 

- veszélyes helyzetekben ismerjék saját kompetenciájukat, és így hatékonyan tudjanak és merjenek 

segíteni embertársaiknak. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások 

keretében - foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében 

- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal,  

- a Magyar Vöröskereszttel továbbra is együttműködünk, kapcsolódunk a segélyakcióikhoz, 

diákjaink részt vesznek a szervezett véradásokon és a Vöröskereszt világnapi rendezvényeken,  

- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe; 

- támogatjuk a pedagógusok részvételét elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésen. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

 

- a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

 

TANTÁRGY 

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 

 

biológia 

az emberi test anatómiája, és az ehhez 

kapcsolódó sérülések, 

az újraélesztési technikák 
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kémia 

a mérgezések, a vegyszerek okozta sérülések 

ellátása 

 

fizika 

az égési és az áramütés által okozott sérülések 

ellátása 

 

testnevelés 
a mozgásrendszert érintő sérülések ellátása 

 

 

osztályfőnöki 

 

teendők közlekedési baleset esetén, 

segítségnyújtás baleseteknél, 

a mentőszolgálat felépítése és működése, a 

mentők hívásának helyes módja, 

az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, 

védőnő), illetve külső szakemberek (pl. 

Mentőszolgálat, Vöröskereszt képviselője) 

segítségének igénybe vétele alkalomszerűen 

egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az 

elsősegély-nyújtási alapismeretekkel 

kapcsolatosan 

 

 

 

- az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

 

- támogatjuk a diákkörök szerveződését, szakkörök indítását (pl. Ifjúsági Vöröskereszt);  

- a tanév során megrendezett Diáknapon egyben egészségnapot is tartunk, melyre külső 

előadókat is meghívunk (pl. a mentőtisztek által tartott előadások és gyakorlati bemutatók), 

amelyeket ki lehet egészíteni a témában tartott csoportversenyekkel. 
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4. HELYI TANTERVEINK 

 

 
4.1. Az egyes évfolyamokon a 2020/2021. tanévtől a 2020/ 2023. tanévig különféle tantervek (a 

NAT 2012-höz, illetve NAT 2020-hoz illeszkedő kerettantervek) szerinti oktatás folyik az 

alábbiak szerint: 

 

 

Tanév 7.  

évfolyam 

8.  

évfolyam 

9.  

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

2020/2021. Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

----- 

 

Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2012, 

Nat 2012-

höz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2012, 

Nat 2012-

höz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2012, 

Nat 2012-

höz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

2021/2022. Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2012, 

Nat 2012-

höz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2012, 

Nat 2012-

höz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

2022/2023. Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2012, 

Nat 2012-

höz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

2023/2024. Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

Nat 2020, 

Nat 2020-

hoz 

illeszkedő 

kerettanterv 

 

 

 
4.1.1. A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező  

         (választható) tantárgyak és óraszámaik (óraterv) a NAT 2020 szerint  

         (felmenő rendszerben bevezetve 2020. szeptember 1-től a 7. és 9. évfolyamokon) 

 
Intézményünk valamennyi, a 2020/2021-es tanévtől érvényes helyi tanterve az oktatásért felelős 

emberi erőforrások minisztere által 2020. február folyamán kiadott kerettantervek alapján készült el.  

 

A választott kerettanterveink megnevezése:  

- a négy évfolyamos képzést folytató osztályainkban a Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. 

évfolyama számára,  

- a hat évfolyamos gimnáziumi képzést folytató osztályokban a Kerettanterv a gimnáziumok 7–

12. évfolyama számára. 
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A közzétett kerettantervek a 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben (1., 5., 9. évfolyamokon, 

valamint a 6 évfolyamos gimnáziumok 7. évfolyamán) bevezetésre kerülő Nemzeti alaptantervben 

(Nat 2020) foglalt szabályozásnak megfelelnek. Ezeket a Nat 2020 bevezetésével párhuzamosan, 

felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

 

A helyi tanterveinkben a kötelező tanítási órák keretében középszinten tanított tantárgyak tananyagai 

és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatásért felelős miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel.  

 

Az emelt szinten tanított tantárgyak esetében a miniszteri kerettantervek magasabb 

követelményekkel való tanítását valósítjuk meg, illetve az emelt szintű érettségi vizsgára való 

felkészítésnél a részletes érettségi vizsgakövetelményeket tekintjük irányadónak. 

 

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával egyes 

tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy  

- a 7-10. évfolyamokon a kötelező érettségi tantárgyakból (magyar nyelv és irodalom / matematika 

/ történelem / idegen nyelv) a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő álljon 

rendelkezésre, 

- a 11-12. évfolyamokon külön szervezett közép- és emelt szintű csoportjainkban az kétszintű 

érettségire való felkészítést biztosítani tudjuk (lsd. óratervi hálók). 

 

Iskolánkban a 11. évfolyamon a Művészetek tantárgyblokkból az A és B betűjelű osztályokban az 

Ének-zene, a C és D betűjelű osztályokban a Vizuális kultúra tantárgyat tanítjuk. 

 

A 12. évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve a Mozgókép és médiaismeret tantárgyak közül 

a Dráma és tánc tantárgyat tanítjuk. 

 

A hat évfolyamos képzésben a tanulók 7. osztálytól szabadon választhatnak az etika, illetve a hit- és 

erkölcstan tantárgyak közül. A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint a az etika 

tantárgy oktatása kötelező tanórai keretben történik. A hit- és erkölcstan oktatás tartalmát az egyházi 

jogi személy határozza meg. 

 

Iskolánk azon 11. évfolyamos tanulói, akik nem tanulnak emelt óraszámban vagy emelt szinten 

(fakultáción) természettudományos tantárgyat, kötelezően választanak egyet a fizika, kémia, 

biológia, földrajz tantárgyak valamelyikéből. Oktatásukat sávos formában szervezzük meg.  

 

Tanulóink a 11-12. évfolyamokon a szabadon tervezhető órakeretünk terhére a „Társadalomismeret” 

tantárgyat is választhatják, melyet mindkét évfolyamon heti két órában tanulnak.  
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ÓRATERVI HÁLÓK: TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK TAGOZATONKÉNT 

(A NAT 2020 SZERINT) 

 

Angol haladó emelt szintű csoport 

 

 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

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

Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP 

Magyar nyelv és 

irodalom 

3 4 4 4 4 5 4 5 

Matematika 3 4 3 4 3 4 3 4 

Történelem 2 2 2 3 3 4 3 4 

Állampolgári ismeretek - - - - - - 1 1 

Angol nyelv 3 5 3 5 4 5 4 5 

2. idegen nyelv 3 3 3 3 3 4 3 4 

Kémia 1 1 2 2 - - - - 

Fizika 2 2 3 3 - - - - 

Biológia 3 3 2 2 - - - - 

Földrajz 2 2 1 1 - - - - 

 Földrajz / Biológia / 

Kémia / Fizika 

- - - - 2 2 - - 

Ének-zene 1 1 1 1 - - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 - - - - 

Dráma és színház - - - - - - 1 1 

Művészetek - Ének-zene - - - - 1 1 - - 

Digitális kultúra 2 2 1 1 2 2 - - 

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon választható 

emelt szintű órák 

- - - -  2  5 

A tanuló óraszáma 

 

32 32 32 32 32 32 29 29 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

2 2 2 2 2 2 5 5 

Emelt szintű képzésre 

fordítható órakeret 

2 2 2 2 2 1 2 1 

Kötött célú órakeret - - - - 4 4 4 4 

Maximális órakeret 36 36 36 36 36 35 36 35 
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A kerettantervihez képest megnövelt óraszámok magyarázata: 

 

Emelt szintű képzésre fordítható 

órakeretből: 

 

9-12. évfolyam: angol nyelv  

Szabadon tervezhető órakeretből: 

 

9. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika 

10. évfolyam: matematika, történelem 

11-12. évfolyam: szabadon választható emelt szintű órák 

 

Kötött célú órakeretből: 

 

11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, 2. idegen nyelv 

11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, 2. idegen nyelv 
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Francia kezdő emelt szintű csoport 

 

 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

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

Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP 

Magyar nyelv és 

irodalom 

3 4 4 4 4 5 4 5 

Matematika 3 4 3 4 3 4 3 4 

Történelem 2 2 2 3 3 4 3 4 

Állampolgári ismeretek - - - - - - 1 1 

Francia nyelv 3 5 3 5 4 5 4 5 

Angol nyelv 3 3 3 3 3 4 3 4 

Kémia 1 1 2 2 - - - - 

Fizika 2 2 3 3 - - - - 

Biológia 3 3 2 2 - - - - 

Földrajz 2 2 1 1 - - - - 

Földrajz / Biológia / 

Kémia / Fizika 

- - - - 2 2 - - 

Ének-zene 1 1 1 1 - - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 - - - - 

Dráma és színház - - - - - - 1 1 

Művészetek - Ének-zene - - - - 1 1 - - 

Digitális kultúra 2 2 1 1 2 2 - - 

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon választható 

emelt szintű órák 

- - - -  2  5 

A tanuló óraszáma 

 

32 32 32 32 32 32 29 29 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

2 2 2 2 2 2 5 5 

Emelt szintű képzésre 

fordítható órakeret 

2 2 2 2 2 1 2 1 

Kötött célú órakeret - - - - 4 4 4 4 

Maximális órakeret 36 36 36 36 36 35 36 35 
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A kerettantervihez képest megnövelt óraszámok magyarázata: 

 

Emelt szintű képzésre fordítható 

órakeretből: 

 

9-12. évfolyam: francia nyelv  

Szabadon tervezhető órakeretből: 

 

9. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika 

10. évfolyam: matematika, történelem 

11-12. évfolyam: szabadon választható emelt szintű órák 

 

Kötött célú órakeretből: 

 

11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, angol nyelv 

11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, angol nyelv 
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Olasz kezdő emelt szintű csoport 

 

 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

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

Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP 

Magyar nyelv és 

irodalom 

3 4 4 4 4 5 4 5 

Matematika 3 4 3 4 3 4 3 4 

Történelem 2 2 2 3 3 4 3 4 

Állampolgári ismeretek - - - - - - 1 1 

Olasz nyelv 3 5 3 5 4 5 4 5 

Angol nyelv 3 3 3 3 3 4 3 4 

Kémia 1 1 2 2 - - - - 

Fizika 2 2 3 3 - - - - 

Biológia 3 3 2 2 - - - - 

Földrajz 2 2 1 1 - - - - 

Földrajz / Biológia / 

Kémia / Fizika 

- - - - 2 2 - - 

Ének-zene 1 1 1 1 - - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 - - - - 

Dráma és színház - - - - - - 1 1 

Művészetek - Ének-zene - - - - 1 1 - - 

Digitális kultúra 2 2 1 1 2 2 - - 

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon választható 

emelt szintű órák 

- - - -  2  5 

A tanuló óraszáma 

 

32 32 32 32 32 32 29 29 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

2 2 2 2 2 2 5 5 

Emelt szintű képzésre 

fordítható órakeret 

2 2 2 2 2 1 2 1 

Kötött célú órakeret - - - - 4 4 4 4 

Maximális órakeret 36 36 36 36 36 35 36 35 
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A kerettantervihez képest megnövelt óraszámok magyarázata: 

 

Emelt szintű képzésre fordítható 

órakeretből: 

 

9-12. évfolyam: olasz nyelv  

Szabadon tervezhető órakeretből: 

 

9. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika 

10. évfolyam: matematika, történelem 

11-12. évfolyam: szabadon választható emelt szintű órák 

 

Kötött célú órakeretből: 

 

11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, angol nyelv 

11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, angol nyelv 
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Spanyol kezdő emelt szintű csoport 

 

 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

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

Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP 

Magyar nyelv és 

irodalom 

3 4 4 4 4 5 4 5 

Matematika 3 4 3 4 3 4 3 4 

Történelem 2 2 2 3 3 4 3 4 

Állampolgári ismeretek - - - - - - 1 1 

Spanyol nyelv 3 5 3 5 4 5 4 5 

Angol nyelv 3 3 3 3 3 4 3 4 

Kémia 1 1 2 2 - - - - 

Fizika 2 2 3 3 - - - - 

Biológia 3 3 2 2 - - - - 

Földrajz 2 2 1 1 - - - - 

Földrajz / Biológia / 

Kémia / Fizika 

- - - - 2 2 - - 

Ének-zene 1 1 1 1 - - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 - - - - 

Dráma és színház - - - - - - 1 1 

Művészetek - Ének-zene - - - - 1 1 - - 

Digitális kultúra 2 2 1 1 2 2 - - 

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon választható 

emelt szintű órák 

- - - -  2  5 

A tanuló óraszáma 

 

32 32 32 32 32 32 29 29 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

2 2 2 2 2 2 5 5 

Emelt szintű képzésre 

fordítható órakeret 

2 2 2 2 2 1 2 1 

Kötött célú órakeret - - - - 4 4 4 4 

Maximális órakeret 36 36 36 36 36 35 36 35 
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A kerettantervihez képest megnövelt óraszámok magyarázata: 

 

Emelt szintű képzésre fordítható 

órakeretből: 

 

9-12. évfolyam: spanyol nyelv  

Szabadon tervezhető órakeretből: 

 

9. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika 

10. évfolyam: matematika, történelem 

11-12. évfolyam: szabadon választható emelt szintű órák 

 

Kötött célú órakeretből: 

 

11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, angol nyelv 

11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, angol nyelv 
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Magyar-történelem emelt szintű csoport 

 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

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

Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP 

Magyar nyelv és 

irodalom 

3 5 4 5 4 5 4 5 

Matematika 3 3 3 3 3 4 3 5 

Történelem 2 3 2 3 3 5 3 4 

Állampolgári ismeretek - - - - - - 1 1 

Angol nyelv 3 4 3 4 4 5 4 5 

2. idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kémia 1 1 2 2 - - - - 

Fizika 2 2 3 3 - - - - 

Biológia 3 3 2 2 - - - - 

Földrajz 2 2 1 1 - - - - 

Földrajz / Biológia / 

Kémia / Fizika 

- - - - 2 2 - - 

Ének-zene 1 1 1 1 - - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 - - - - 

Dráma és színház - - - - - - 1 1 

Művészetek - Ének-zene - - - - 1 1 - - 

Digitális kultúra 2 2 1 1 2 2 - - 

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon választható 

emelt szintű órák 

- - - -  2  5 

A tanuló óraszáma 

 

32 32 32 32 32 32 29 29 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

2 2 2 2 2 2 5 5 

Emelt szintű képzésre 

fordítható órakeret 

2 2 2 2 2 1 2 1 

Kötött célú órakeret - - - - 4 4 4 4 

Maximális órakeret 36 36 36 36 36 35 36 35 
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A kerettantervihez képest megnövelt óraszámok magyarázata: 

 

Emelt szintű képzésre fordítható 

órakeretből: 

 

9-12. évfolyam: magyar nyelv és irodalom  

Szabadon tervezhető órakeretből: 

 

9-10. évfolyam: történelem, angol nyelv  

11-12. évfolyam: szabadon választható emelt szintű órák 

 

Kötött célú órakeretből: 

 

11-12. évfolyam: matematika, történelem, angol nyelv 
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Német kezdő emelt szintű csoport 

 

 

 
Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

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

Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP 

Magyar nyelv és 

irodalom 

3 4 4 4 4 5 4 5 

Matematika 3 4 3 4 3 4 3 4 

Történelem 2 2 2 3 3 4 3 4 

Állampolgári ismeretek - - - - - - 1 1 

Német nyelv 3 5 3 5 4 5 4 5 

Angol nyelv 3 3 3 3 3 4 3 4 

Kémia 1 1 2 2 - - - - 

Fizika 2 2 3 3 - - - - 

Biológia 3 3 2 2 - - - - 

Földrajz 2 2 1 1 - - - - 

Földrajz / Biológia / 

Kémia / Fizika 

- - - - 2 2 - - 

Ének-zene 1 1 1 1 - - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 - - - - 

Dráma és színház - - - - - - 1 1 

Művészetek - Vizuális 

kultúra 

- - - - 1 1 - - 

Digitális kultúra 2 2 1 1 2 2 - - 

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon választható 

emelt szintű órák 

- - - -  2  5 

A tanuló óraszáma 

 

32 32 32 32 32 32 29 29 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

2 2 2 2 2 2 5 5 

Emelt szintű képzésre 

fordítható órakeret 

2 2 2 2 2 1 2 1 

Kötött célú órakeret - - - - 4 4 4 4 

Maximális órakeret 36 36 36 36 36 35 36 35 
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A kerettantervihez képest megnövelt óraszámok magyarázata: 

 

Emelt szintű képzésre fordítható 

órakeretből: 

 

9-12. évfolyam: német nyelv  

Szabadon tervezhető órakeretből: 

 

9. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika 

10. évfolyam: matematika, történelem 

11-12. évfolyam: szabadon választható emelt szintű órák 

 

Kötött célú órakeretből: 

 

11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, angol nyelv 

11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, angol nyelv 
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Informatika emelt szintű csoport 

 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

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

Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP 

Magyar nyelv és 

irodalom 

3 3 4 4 4 5 4 5 

Matematika 3 4 3 3 3 4 3 4 

Történelem 2 2 2 2 3 4 3 4 

Állampolgári ismeretek - - - - - - 1 1 

Angol nyelv 3 4 3 4 4 5 4 5 

2. idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kémia 1 1 2 2 - - - - 

Fizika 2 2 3 3 - - - - 

Biológia 3 3 2 2 - - - - 

Földrajz 2 2 1 1 - - - - 

Földrajz / Biológia / 

Kémia / Fizika 

- - - - 2 2 - - 

Ének-zene 1 1 1 1 - - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 - - - - 

Dráma és színház - - - - - - 1 1 

Művészetek- Vizuális 

kultúra 

- - - - 1 1 - - 

Digitális kultúra 2 4 1 4 2 4 - 4 

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon választható 

emelt szintű órák 

- - - -  2  3 

A tanuló óraszáma 

 

32 32 32 32 32 32 29 29 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

2 2 2 2 2 2 5 5 

Emelt szintű képzésre 

fordítható órakeret 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötött célú órakeret - - - - 4 4 4 4 

Maximális órakeret 36 36 36 36 36 36 36 36 
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A kerettantervihez képest megnövelt óraszámok magyarázata: 

 

Emelt szintű képzésre fordítható 

órakeretből: 

 

9-12. évfolyam: digitális kultúra (+2-2 óra) 

Szabadon tervezhető órakeretből: 

 

9. évfolyam: matematika, angol nyelv 

10. évfolyam: angol nyelv, digitális kultúra (+1 óra) 

11-12. évfolyam: szabadon választható emelt szintű órák, 

12. évfolyam: digitális kultúra (+2 óra) 

 

Kötött célú órakeretből: 

 

11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, angol nyelv 

11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, angol nyelv 
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Hat évfolyamos gimnáziumi, emelt szintű nyelvi képzést folytató osztály 

 

 
Tantárgy                                        Heti óraszámok évfolyamonként     

7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf.  12. évf.  

Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret- 

tanterv 

PP Keret- 

tanterv 

PP 

Magyar nyelv és 

irodalom 

3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 5 

Matematika 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 

Történelem 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 4 

Állampolgári 

ismeretek 

  1 1 -  - - - - 1 1 

Etika / Hit- és 

erkölcstan 

1 1 1 1 - - - - - - - - 

1. idegen nyelv 3 5 3 5 3 5 3 5 4 5 4 5 

2. idegen nyelv - - - - 3 4 3 4 3 4 3 4 

Kémia 1 1 2 2 1 1 2 2 - - - - 

Fizika 1 1 2 2 2 2 3 3 - - - - 

Biológia 2 2 1 1 3 3 2 2 - - - - 

Földrajz 2 2 1 1 2 2 1 1 - - - - 

Földrajz / Biológia / 

Kémia / Fizika 

- - - - - - - - 2 2 - - 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 

Dráma és színház 1 1           

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

    - - - - - - 1 1 

Művészetek - Vizuális 

kultúra 

    - - - - 1 1 - - 

Technika és tervezés 1 1 - -         

Digitális kultúra 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 - - 

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon választható 

emelt szintű órák 

- - - - - - - - 2 2 5 5 

A tanuló óraszáma 

 

29 29 28 28 32 32 32 32 32 32 29 29 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 

Emelt szintű 

képzésre fordítható 

órakeret 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötött célú órakeret - - - - - - - - 4 4 4 4 

Maximális órakeret 32 32 34 34 36 36 36 36 36 35 36 35 
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A kerettantervihez képest megnövelt óraszámok magyarázata: 

 

Emelt szintű képzésre fordítható 

órakeretből: 

 

7-12. évfolyam: 1. idegen nyelv 

Szabadon tervezhető órakeretből: 

 

7. évfolyam: matematika 

8. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika 

9. évfolyam: történelem, 2. idegen nyelv 

10. évfolyam: matematika, 2. idegen nyelv 

11-12. évfolyam: szabadon választható emelt szintű órák 

 

Kötött célú órakeretből: 

 

11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, 2. idegen nyelv 

11. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, 2. idegen nyelv 
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4.1.2. A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező  

          (választható) tantárgyak és óraszámaik (óraterv) a NAT 2012 szerint  

          (kimenő rendszerben 2020. szeptember 1-től a 10-12. évfolyamokon) 

 

 
Intézményünk valamennyi helyi tanterve az oktatásért felelős emberi erőforrások miniszter által 

kiadott 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 3. mellékletében szereplő kerettantervek alapján készült 

el. 

 

A helyi tanterveinkben a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatásért felelős miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

 

Iskolánk az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható  („ A 

változat” illetve „ B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 

 

TANTÁRGY ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT 

KERETTANTERV 

emelt szintű kémia 11-12. évfolyam „A” változat 

emelt szintű biológia 11-12. évfolyam „A” változat 

fizika 9-11. évfolyam „B” változat 

ének-zene 9-11. évfolyam „B” változat 

 

 

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával egyes 

tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy  

- az emelt szintű csoportjainkban az emelt szintű képzést biztosítani tudjuk, illetve 

- ezen tárgyakból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson (ld. táblázatok). 

 

Iskolánk a 9. évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve a Mozgókép és médiaismeret tantárgyak 

közül a Dráma és tánc tantárgyat tanítja. A 11-12. évfolyamon a Művészetek tantárgyblokkból az 

Ének-zene és a Vizuális kultúra tantárgyakat tanítjuk. 

 

Tanulóink a 11-12. évfolyamokon a szabadon tervezhető órakeretünk terhére a „Társadalomismeret” 

tantárgyat is választhatják, melyet mindkét évfolyamon heti két órában tanulnak. 
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ÓRATERVI HÁLÓK: TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK TAGOZATONKÉNT 

(A NAT 2012 SZERINT) 

 

 

Angol haladó emelt szintű csoport 

 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

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

Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 

 

4 4 4 4 4 5 

1. Angol nyelv 3 5 3 5 3 5 3 5 

2. Német/Francia/Orosz 

ny. 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 3 4 3 3 3 3 3 4 

Etika - - - - 1 1 - - 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

2 2 2 3 3 3 3 4 

Fizika 2 2 2 2 2 2 - - 

Kémia 2 2 2 2 - - - - 

Biológia - egészségtan - - 2 2 2 2 2 2 

Földrajz 2 2 2 2 - - - - 

Ének-zene 1 1 1 1 - - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 - - - - 

Dráma és tánc 1 1 - - - - - - 

Művészetek - - - - 2 2 2 2 

Informatika 1 2 1 2 - - - - 

Életvitel és gyakorlat - - - - - - 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

A tanuló óraszáma 

 

31 

 

35 

 

32 

 

36 

 

29 

 

31 

 

27 

 

32 

 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

4 0 4 0 6 4 8 3 

Rendelkezésre álló 

órakeret 

35 35 36 36 35 31 35 32 
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Francia kezdő emelt szintű csoport 

 

 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

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

Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4 4 4 4 4 4 4 5 

1. Francia nyelv 3 5 3 5 3 5 3 5 

2. Angol nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 3 4 3 3 3 3 3 4 

Etika - - - - 1 1 - - 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek 

2 2 2 3 3 3 3 4 

Fizika 2 2 2 2 2 2 - - 

Kémia 2 2 2 2 - - - - 

Biológia - egészségtan - - 2 2 2 2 2 2 

Földrajz 2 2 2 2 - - - - 

Ének-zene 1 1 1 1 - - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 - - - - 

Dráma és tánc 1 1 - - - - - - 

Művészetek - - - - 2 2 2 2 

Informatika 1 2 1 2 - - - - 

Életvitel és gyakorlat - - - - - - 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

A tanuló óraszáma  

31 

 

35 

 

32 

 

36 

 

29 

 

31 

 

27 

 

32 

 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

4 0 4 0 6 4 8 3 

Rendelkezésre álló 

órakeret 

35 35 36 36 35 31 35 32 
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Olasz kezdő emelt szintű csoport 

 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

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

Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4 4 4 4 4 4 4 5 

1. Olasz nyelv 3 5 3 5 3 5 3 5 

2. Angol nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 3 4 3 3 3 3 3 4 

Etika - - - - 1 1 - - 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek 

2 2 2 3 3 3 3 4 

Fizika 2 2 2 2 2 2 - - 

Kémia 2 2 2 2 - - - - 

Biológia - egészségtan - - 2 2 2 2 2 2 

Földrajz 2 2 2 2 - - - - 

Ének-zene 1 1 1 1 - - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 - - - - 

Dráma és tánc 1 1 - - - - - - 

Művészetek - - - - 2 2 2 2 

Informatika 1 2 1 2 - - - - 

Életvitel és gyakorlat - - - - - - 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

A tanuló óraszáma 

 

31 

 

35 

 

32 

 

36 

 

29 

 

31 

 

27 

 

32 

 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

4 0 4 0 6 4 8 3 

Rendelkezésre álló 

órakeret 

35 35 36 36 35 31 35 32 
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Spanyol kezdő emelt szintű csoport 

 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

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

Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4 4 4 4 4 4 4 5 

1. Spanyol nyelv 3 5 3 5 3 5 3 5 

2. Angol nyelv 3 4 3 4 3 4 3 4 

Matematika 3 4 3 3 3 3 3 4 

Etika - - - - 1 1 - - 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek 

2 2 2 3 3 3 3 4 

Fizika 2 2 2 2 2 2 - - 

Kémia 2 2 2 2 - - - - 

Biológia - egészségtan - - 2 2 2 2 2 2 

Földrajz 2 2 2 2 - - - - 

Ének-zene 1 1 1 1 - - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 - - - - 

Dráma és tánc 1 1 - - - - - - 

Művészetek - - - - 2 2 2 2 

Informatika 1 1 1 1 - - - - 

Életvitel és gyakorlat - - - - - - 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

A tanuló óraszáma  

31 

 

35 

 

32 

 

36 

 

29 

 

32 

 

27 

 

33 

 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

4 0 4 0 6 3 8 2 

Rendelkezésre álló 

órakeret 

35 35 36 36 35 32 35 33 
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Magyar-történelem csoport 

 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Keret-

tanterv 
PP Keret-

tanterv 
PP Keret-

tanterv 
PP Keret-

tanterv 
PP 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4 5 4 5 4 5 4 5 

1. Angol nyelv 3 4 3 4 3 4 3 4 

2. Német/Francia/Orosz 
ny. 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 3 4 3 3 3 3 3 4 

Etika - - - - 1 1 - - 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

2 3 2 4 3 5 3 5 

Bevezetés a filozófiába - - - - - - - 1 

Fizika 2 2 2 2 2 2 - - 

Kémia 2 2 2 2 - - - - 

Biológia - egészségtan - - 2 2 2 2 2 2 

Földrajz 2 2 2 2 - - - - 

Ének-zene 1 1 1 1 - - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 - - - - 

Dráma és tánc 1 1 - - - - - - 

Művészetek - - - - 2 2 2 2 

Informatika 1 1 1 1 - - - - 

Életvitel és gyakorlat - - - - - - 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
A tanuló óraszáma 

 

31 

 

35 

 

32 

 

36 

 

29 

 

33 

 

27 

 

33 

 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

4 0 4 0 6 2 8 2 

Rendelkezésre álló 

órakeret 

35 35 36 36 35 33 35 33 
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Német haladó/kezdő emelt szintű csoport 

 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Keret-

tanterv 
PP Keret-

tanterv 
PP Keret-

tanterv 
PP Keret-

tanterv 
PP 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4 4 4 4 4 4 4 5 

1. Német nyelv 3 5 3 5 3 5 3 5 

2. Angol nyelv 3 4 3 4 3 3 3 3 

Matematika 3 4 3 3 3 3 3 4 

Etika - - - - 1 1 - - 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 3 3 3 3 4 

Fizika 2 2 2 2 2 2 - - 

Kémia 2 2 2 2 - - - - 

Biológia - egészségtan - - 2 2 2 2 2 2 

Földrajz 2 2 2 2 - - - - 

Ének-zene 1 1 1 1 - - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 - - - - 

Dráma és tánc 1 1 - - - - - - 

Művészetek - - - - 2 2 2 2 

Informatika 1 1 1 1 - - - - 

Életvitel és gyakorlat - - - - - - 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
A tanuló óraszáma 

 

31 

 

35 

 

32 

 

36 

 

29 

 

31 

 

27 

 

32 

 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

4 0 4 0 6 4 8 3 

Rendelkezésre álló 

órakeret 

35 35 36 36 35 31 35 32 
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Informatika csoport 

 

 

Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

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

Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 

 

4 4 4 4 4 5 

1. Angol nyelv 3 4 3 4 3 4 3 4 

2. Német/Francia/Orosz 

ny. 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 3 4 3 3 3 3 3 4 

Etika - - - - 1 1 - - 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

2 2 2 3 3 3 3 4 

Fizika 2 2 2 2 2 2 - - 

Kémia 2 2 2 2 - - - - 

Biológia - egészségtan - - 2 2 2 2 2 2 

Földrajz 2 2 2 2 - - - - 

Ének-zene 1 1 1 1 - - - - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 - - - - 

Dráma és tánc 1 1 - - - - - - 

Művészetek - - - - 2 2 2 2 

Informatika 1 3 1 3 - 3 - 2 

Életvitel és gyakorlat - - - - - - 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

A tanuló óraszáma 

 

31 

 

35 

 

32 

 

36 

 

29 

 

33 

 

27 

 

33 

 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

4 0 4 0 6 2 8 2 

Rendelkezésre álló 

órakeret 

35 35 36 36 35 33 35 33 
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Biológia-kémia emelt szintű csoport a 11. és a 12. évfolyamokon 

 

 
Tantárgy Heti óraszámok évfolyamonként 

  11. évfolyam 12. évfolyam 

    Keret-

tanterv 

PP Keret-

tanterv 

PP 

Magyar nyelv és irodalom     4 4 4 5 

1. Angol nyelv     3 3 3 3 

2. Német/Francia/Orosz 

ny. 

    3 3 3 3 

Matematika     3 3 3 4 

Etika     1 1 - - 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

    3 3 3 4 

Fizika     2 2 - - 

Kémia     - 4 - 3 

Biológia - egészségtan     2 4 2 4 

Földrajz     - - - - 

Ének-zene     - - - - 

Vizuális kultúra     - - - - 

Dráma és tánc     - - - - 

Művészetek     2 2 2 2 

Informatika     - - - - 

Életvitel és gyakorlat     - - 1 1 

Testnevelés és sport     5 5 5 5 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

 

A tanuló óraszáma 

     

29 

 

35 

 

27 

 

35 

 

Szabadon tervezhető  

órakeret 

    6 0 8 0 

Rendelkezésre álló 

órakeret 

    35 35 35 35 
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4.2. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

_____________________________________________________________________ 
 

A tankönyveket iskolánk valamennyi tanulója részére az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás 

jogszabályban meghatározott rendje szerint biztosítjuk. 

 

A nevelő-oktató munka során intézményünk pedagógusai csak olyan nyomtatott taneszközöket 

(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használhatnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a hivatalos 

tankönyvjegyzékben szerepelnek.  

 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál (testnevelés és sport, rajz és vizuális kultúra, 

technika) a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük lehet.  

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a szakmai munkaközösségek határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

- A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

- Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek 

több tanéven keresztül használhatóak. 

- A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon 

szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

- A szakmai munkaközösségek a tankönyvek és egyéb taneszközök kiválasztásánál kikérik a 

Szülői Szervezet véleményét és hozzájárulását. 

 

A munkaközösség döntése alapján az egyes évfolyamokon, illetve csoportokban ugyanazt a 

tankönyvet kell használni. Tanév közben a tankönyvek és tanulmányi segédletek nem változtathatók 

meg. 

 

Az iskola intézményvezetője a nevelőtestület, az iskolai szülői szervezet és az iskolai 

diákönkormányzat véleménye alapján minden év június 17-éig meghatározza az iskolai 

tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja az iskolafenntartót, a szülőket és a nagykorú, 

cselekvőképes tanulókat. 

 

A szülőket a megelőző tanév utolsó szülői értekezletén tájékoztatjuk azokról a tanulmányi 

segédletekről, taneszközökről, ruházati és egyéb felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a 

nevelő és oktató munkához szükség lesz. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők 

kötelessége.  

 

Az iskolába beiratkozó valamennyi tanuló és szülő tájékoztatást kap a hagyományos iskolai 

egyenruháról és egységes sportfelszerelésről, melyeknek beszerzése kötelező. 

 

Az iskola arra törekszik, hogy egyre több tartós tankönyvet, tanulmányi segédletet, ajánlott és 

kötelező olvasmányt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket iskolánk 

minden tanulója ingyenesen használhatja. 
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A térítésmentes tankönyvellátás biztosításának szabályozása iskolánkban  

 

A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. 

évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat eredményeként 

valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes 

tankönyvellátásban részesül. Ezzel intézményünk valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen 

kapja a tankönyveket, megszűnik a fizetős tanulói státusz. 

 

Iskolánk a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét a jogszabályi 

előírások figyelembevételével teljesíti. Jelenleg az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) 

EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint 

az iskolai tankönyvellátás rendjéről (2017.04.11. óta hatályos szöveg) szóló intézkedések határozzák 

meg ezt a feladatkört: 

 

- Május 31-ig közzé kell tennie a könyvtárból kikölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező 

olvasmányok jegyzékét (30. § (4)). 

 

-  Az iskola tervezett tankönyvmegrendelését meg kell ismertetni a szülőkkel (30. § (2)). 

 

- Az intézményvezető azokon az évfolyamokon, melyeken már bevezették a Nemzeti 

alaptantervet, csak olyan tankönyveket rendelhet, amelyek az új kerettantervek szerint készültek 

(30. § 5)). 

 

-  Az intézményvezető szerzi be az iskola fenntartójának egyetértését az iskola 

tankönyvmegrendeléséről (29. § (1)). 

 

- Gondoskodnia kell arról is, hogy az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátó által működtetett 

elektronikus rendszeren keresztül megrendelje (29. § (1)). 

 

- A diákoknak az átvett tankönyvet rendeltetésszerűen kell használniuk, tudatosan nem 

rongálhatják azt.  A tanév végén visszajuttatják a könyvet az iskolai könyvtárba. Tudomásul 

veszik az iskolánk SZMSZ-ében rögzített kártérítési kötelezettséget. 

 

- A könyvtárhasználó (kiskorú esetén a szülő) a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan 

vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot nem hozza vissza az 

előírt határidőre, a kérdéses tankönyvet egy ugyanolyannal kell pótolnia.  

- Nem kell pótolnia a könyvet a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenés 

esetén. 

 

 

 

4.3. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Iskolánk a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

Ennek alapján minden osztályban megszervezzük a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra 

keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet: 
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- a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán való 

részvétellel, 

- iskolai sportkörben való sportolással, 

- kérelem alapján - sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott 

intézményvezetői engedéllyel - sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett 

edzéseken való sportolással. 

 

A heti öt testnevelés órát sávos formában tartjuk a tanulóknak. Heti 3 óra tornatermi testnevelés óra, 

heti 2 óra pedig a tanuló és a szülő választása szerinti úszásoktatás vagy a testnevelő tanárok által 

felkínált valamilyen labdajáték. 

 

 

 
4.4. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

_______________________________________________________________________________ 

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján évente valamennyi évfolyamra kiterjedően a 

testnevelő tanárok vezetésével, testnevelési órákon végezzük iskolánkban a tanulók fizikai 

állapotának felmérését.  

A Magyar Diáksport Szövetség 2013. május 24-én útnak indította az „A testnevelés új stratégiájának 

és a fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex 

iskolai testmozgásprogramok szervezésében” elnevezésű kiemelt projektjét. 

A T.E.S.I. – Fizikai állapot és fittség mérés országosan egységes módszertan létrehozásának célja 

egy olyan új mérési-értékelési tesztrendszer kifejlesztése, amely megfelel a törvényi elvárásoknak és 

idősorosan képes követni a gyermekek fizikai állapotát, egészségközpontú, fittségi sztenderdekhez 

viszonyítottan. A tesztrendszer sztenderdjei a következő mért paraméterek alapján kerülnek 

meghatározásra 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén 

mutatkozó hiányosságok. Ezen hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási 

alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, 

lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános teherbíró 

képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. Ez a tevékenységünk a 

tanulók igen nagyfokú szellemi leterheltségének kompenzálása miatt is egyre nélkülözhetetlenebb, 

valamint a gyerekek fokozatosan romló egészségi állapota is indokolja.  

 

A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett 

tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat 

tanító pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából 

szükséges intézkedéseket. 

 

A NETFIT® a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 

 

NETFIT® program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás 

jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a 

köznevelés szereplői körében. 
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A NETFIT®-re azért van szükség, hogy létrejöjjön egy Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, 

amely a 21. század követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai értékelő és 

visszajelentő eszközt jelent. 

 

A NETFIT® a következő tesztelési lehetőségeket biztosítja: 

•kötelező, intézményszintű fittségi tesztelés, 

• öntesztelés és önértékelés, 

• egyéni tesztelés, 

• az egyéni legjobb teljesítményt célzó tesztelés. 

 

A NETFIT® a tanmenet tervezett része, amelyre megfelelő tanóraszám áll rendelkezésre. 

Felhasználása az őszi időszakban tipikusan diagnosztikus célú, míg az év közbeni alkalmazással 

folyamatközpontú értékelési lehetőséggé válik. 

• A NETFIT® felmérések előtt fontos a diákok felkészítése az „éles” teszthelyzetre 

• Nem szabad elfelejteni, hogy a teszteredményeket a testnevelésórán végzett „munka” mellett 

számos genetikai és környezeti tényező befolyásolja, amelyre a diákoknak nincs ráhatásuk. 

• Az egyes felmérések alkalmával (kivéve a kötelező mérést) nem szükséges minden egyes 

NETFIT® tesztelemet elvégeztetni a diákokkal. 

• A NETFIT® folyamatos alkalmazása lehetőséget teremt az eredmények portfóliószerű gyűjtésére 

és speciális szempontok szerinti összeállítására, amely kiváló tanulást támogató eszközzé formálja 

azt. 

• A fittséghez, fittségi állapot fejlesztéséhez kapcsolódó ismeretek, a tesztek pontos végrehajtási 

módjainak ismerete, a hibák felismerése, a saját eredmények értelmezése az öntesztelés és 

önértékelés módja, az önálló edzésprogramok tervei, a társaknak nyújtott megfelelő segítség mind-

mind képezhetik a szummatív értékelés alapját. Megfelelő szempontrendszer alapján így 

alkalmasak osztályozásra, szöveges értékelésre, vagyis beszámíthatók a féléves és év végi 

értékelésbe egyaránt. 

 

A NETFIT® fittség mérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

 

1. Testösszetétel és tápláltsági profil: 

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

Testmagasság mérése  

Testzsír százalék mérése  

2. Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

3. Vázizomzat fittségi profil: 

Ütemezett hasizom teszt – has izomzat ereje és erő-állóképessége 

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 
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4. Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

A megújult mérési módszerhez és tartalmakhoz természetesen szükséges, hogy a vizsgálatokat 

támogatóeszközök is a pedagógusok rendelkezésére álljanak. 

A Magyar Diáksport Szövetség projektjében ezért összeállítja, és ingyenesen az iskolák 

rendelkezésére bocsátja azt az eszközcsomagot, amelynek tartalma az alábbiak szerint foglalható 

össze: 

• mérési útmutató, 

• hanganyag az ingafutás, has prés és fekvőtámasz gyakorlatokhoz, 

• oktató DVD 

• tesztek lebonyolításhoz szükséges eszközök (mérleg, testmagasságmérő, hajlékonyságmérő 

eszköz, kézi szorítóerő mérő, mérőcsík, 20 m-es szalag, bioimpedencia analizátor) 

 

Az említett teszt mellett iskolánkban még a futógyorsaság, gyorsasági állóképesség és az 

állóképesség felmérése is megtörténik. Előbbi a 100 m-es, utóbbiak a 800 m-es síkfutás, illetve a 

2000 m-es futóteszt segítségével.  

 

A felmérési eredmények tanulókkal közös kiértékelése lehetőséget nyújt a hiányosságok pótlására, 

az egyéni edzésprogram kimunkálására részben a testnevelési és sport szervezett intézményi 

foglalkozásokon, részint az egyéni edzések beiktatásával. Mindezek nemcsak a fizikai képességek 

felmérését szolgálják, hanem késztetést jelentenek a rendszeres testedzési - sportolási önálló 

tevékenység folytatására is. 

Az új fittségi teszt egy, az életkori és nemi sajátosságokhoz illeszkedő „átlagos” egészségi állapothoz 

viszonyított minimum szint elérését határozza meg. Az online adatfeldolgozás után, ha a tanuló 

valamely, vagy akár az összes területen nem érte el az egészséghez szükséges küszöbértéket, akkor 

ajánlást kap arra vonatkozólag, hogy mit és hogyan kell tennie, hogy a következő alkalommal 

egészségi (fittségi) állapotában pozitív változások legyenek mérhetők. 

Az új egészségfelmérést évente egyszer kell kötelezően elvégezni minden évfolyamon. Az első 

mérési időszak január eleje és május vége között lesz. Terveink szerint az egyes felméréseket az 

aktuális tananyaghoz kapcsolódva mérjük fel. 

 

 

 

4.5. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

4.5.1. A csoportbontások szervezésének elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk  

- valamennyi évfolyamon az idegen nyelveket,  

- a 9. évfolyamon lehetőség szerint a magyar nyelv és irodalmat, illetve a történelmet,  

- a 7-10. évfolyamokon az informatikát és a matematikát, 

- a magyar-történelem tagozaton a magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem tantárgyakat, 

- a 11-12. évfolyamokon azokat a tantárgyakat emelt szinten (az osztályoktól külön szervezett 

csoportokban), amelyekből intézményünk kötelezettséget vállalt az emelt szintű érettségi 

vizsgára való felkészítésre (lsd. 4.7.). 
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 Célunk ezzel,  

- hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és 

tanulók tudásának megalapozására; 

- hogy az idegen nyelvek esetében az előzőeken túlmenően a tanulók előképzettségét, nyelvi 

szintjét figyelembe véve viszonylag homogén csoportokat hozzunk létre az eredményesebb 

nyelvoktatás érdekében, 

- hogy az emelt szintű érettségi vizsgára készülő tanulóinknak célirányos, magas színvonalú 

felkészítést biztosítsunk. 

 

A szervezhető csoportok számát és nagyságát a fenntartó által jóváhagyott intézményi időkeret 

határozza meg. 

 

 

4.5.2. A tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások szervezésének elvei 

 

A tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások, tevékenységformák szervezésekor meghatározó szempont 

számunkra a tanulók érdeklődése, igénye. 

A foglalkozásokat igényelhetik a tanulói közösségek, a nevelőtestület tagjai és a Szülői Szervezet. 

 

A foglalkozásokon való részvétel szabályai a következők: 

- A foglalkozásokra a tanulók önként jelentkeznek, de a jelentkezés után a részvétel egy tanéven 

át kötelező. 

- A foglalkozások minden tanévben októbertől májusig tartanak, maximum heti két órában 

folynak. 

- Egy tanuló több tanórai tevékenységben is részt vehet az osztályfőnök és a szülő engedélyével. 

 

Iskolánk a következő tanórán kívüli tevékenységeket biztosítja a tanulók számára: 

- tehetséggondozó foglalkozások egyéni és kiscsoportos formában (elsősorban versenyfelkészítés 

céljából), 

- felzárkóztató, korrepetáló foglalkozások egyéni és kiscsoportos formában, 

- énekkar, 

- iskolai sportkör (DSE). 

 

A tanórán kívüli foglalkozások számát a költségvetési lehetőségek figyelembe vételével határozzuk 

meg. A foglalkozások a tantárgyfelosztásban is szerepelnek. 

 

 
4.6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

_______________________________________________________________________________ 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46.§ (6) b) pontja értelmében a tanuló joga, 

hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá 

pedagógusok közül. 
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Iskolánk a következő tantárgyakból szervez választható foglalkozásokat a 11-12. évfolyamon: 

- magyar nyelv és irodalom, 

- történelem, 

- matematika, 

- biológia, 

- kémia, 

- fizika, 

- informatika, 

- társadalomismeret, 

- emberismeret és etika, 

- földrajz. 

 

Ezek a foglalkozások az emelt szintű - társadalomismeret, informatika és emberismeret és etika 

tantárgyak esetében a középszintű- érettségi vizsgára való felkészülést segítik azzal, hogy a jelentkező 

tanulók az osztálykeretből kiválva, külön szervezett csoportban, emelt szinten, az osztály többi tagjától 

magasabb óraszámban tanulhatják a kiválasztott tantárgyat / tantárgyakat. 

 

Az iskola intézményvezetője minden tanév április 15-ig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően 

írásban közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak. A 

tájékoztató azt is tartalmazza, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. 

 

A tanuló május 20-ig jelentheti be írásban, hogy milyen szabadon választott tanítási órán kíván részt 

venni. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztást a szülő gyakorolja, a gyermek 14. életévének 

betöltésétől a nagykorúságáig a szülő és tanuló közösen gyakorolják ezt a jogot. 

 

Ha a tanuló - kérelmére - felvételt nyert a szabadon választott tanítási órára, akkor azon a tanítási év 

végéig köteles részt venni. A szabadon választott tanórai foglalkozás az értékelés és a minősítés, a 

mulasztás, illetve a magasabb évfolyamra lépés tekintetében ugyanúgy tekintendő, mint a kötelező 

tanítási óra. 

 

Intézményvezetői engedéllyel a tanuló a tanév során egy alkalommal módosíthatja a választását. 

 

A tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek) írásban be kell jelentenie, ha a következő tanítási évben 

már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán. 

 

 

 

4.7. A kétszintű érettségi vizsgára való felkészítés iskolánkban 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Érettségi vizsga az egyes vizsgatárgyakból középszinten és emelt szinten tehető. 

 

Az érettségi vizsgák szervezésében, a vizsgatárgyak választásában jelenleg a 100/1997. (VI.13.) 

számú Kormányrendeletben megfogalmazott érettségi vizsgaszabályzat az irányadó.  

 

Érettségi vizsgára az a tanuló bocsátható, aki az adott tárgyból teljesítette a gimnáziumi helyi tantervi 

követelményeket. 
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Iskolánkban a helyi tantervi követelmények a 9-10. évfolyamokon csak a tanítási órákon való 

részvétellel teljesíthetők. A 11-12. évfolyamokon idegen nyelvekből lehetősége van a tanulóknak a 

tantervi követelmények osztályozó vizsgán történő teljesítésére. 

 

Az érettségi vizsgán a vizsgázónak négy kötelező és legalább egy kötelezően választott 

vizsgatárgyból kell legalább középszinten vizsgát tennie. A vizsgázó emellett további 

vizsgatárgyakat is választhat. 

 

Kötelező vizsgatárgyak:  magyar nyelv és irodalom, 

     matematika, 

     történelem, 

     egy választott idegen nyelv.  

 

Választható vizsgatárgyak:  egy másik idegen nyelv, 

     fizika, 

     kémia, 

     biológia, 

     földrajz, 

     informatika, 

     ének-zene, 

     vizuális kultúra, 

     filozófia, 

     emberismeret és etika, 

     társadalomismeret, 

     testnevelés. 

 

A tanulók iskolánkban a fent felsorolt tárgyakból tehetnek közép-, illetve emelt szintű vizsgát. 

 

A középszintű érettségi vizsgára valamennyi iskolánkban tanított tárgyból felkészítjük a tanulókat a 

kötelező tanórai foglalkozások keretében. 

 

Az iskola az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésre a magyar nyelv és irodalom, a 

történelem, a matematika, a biológia, a kémia, a fizika és az informatika tantárgyakból - valamint az 

iskolánkban emelt szintű képzés keretében oktatott idegen nyelvekből - vállal megfelelő számú 

tanulói jelentkezés esetén, az időkeret adta lehetőség szerint kötelezettséget. 

 

Az emelt és egyes középszintű vizsgára való felkészítést a tanulók osztályaitól külön szervezett 

csoportokban, emelt / középszintű képzés keretében valósítjuk meg a 11-12. évfolyamokon. Az 

egyes tantárgyakból a következő óraszámokat biztosítjuk: 

- magyar nyelv és irodalom (emelt): 5 óra, 

- matematika (emelt): 6 óra 

- történelem (emelt): 5 óra, 

- biológia (emelt): 3 óra, 

- kémia (emelt): 3 óra, 

- fizika (emelt): 4 óra, 

- informatika (emelt és közép): 4 óra 

- társadalomismeret (közép): 2 óra, 

- emberismeret és etika (közép): 1 óra (12. évfolyamon).   
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Az emelt szintű csoportok meghirdetése a 10-11. évfolyamokon, a csoportokba való tanulói 

jelentkezés, a foglalkozásokon való részvételi kötelezettség tekintetében a 4.5. pontban részletezett 

szabályozások az irányadóak. 

 

Az előrehozott érettségi vizsga letételének engedélyezésében a 100/ 1997. (VI.13.) Az érettségi 

vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló Kormányrendelet 9.§ (3) bekezdés b, pontja, valamint 

a 11.§ (1) bekezdése, illetve a (2) bekezdés b, pontja alapján járunk el. 

 

Az előrehozott érettségi vizsgát tett tanulóknak az adott tantárgy tanulásával kapcsolatos 

eljárásrendje: 

- Mivel előrehozott érettségi vizsga vagy lezárt tantárgyakból vagy osztályozó vizsga letétele után 

tehető, így a tanuló az adott tantárgy Pedagógiai Programban meghatározott helyi tantervi 

követelményeit teljesítette. Ez alapján mentesül az óralátogatás alól. 

- Amennyiben a tanuló az adott tárgyból középszintű érettségi vizsgát tett, de ugyanabból a 

tárgyból emelt szintű érettségi vizsgára készül vagy emelt szintű képzésben vesz részt, továbbra 

is látogathatja az emelt szintű felkészítő órákat. A tanuló választása más szabadon választható 

tanórához hasonlóan egy tanévre szól, így jelentkezése esetén az órákon való részvétel mulasztás 

és előmenetel szempontjából is kötelező. 

 

 

 

4.7. 1. A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Képességek 

Szövegalkotás 

Írásbeli kifejezőképesség 

Beszéd, szóbeli szövegalkotás 

Fogalmi műveltség  

Fogalomismeret, fogalomhasználat 

1. Magyar nyelv 

1.1. Ember és nyelv 

1.2. Kommunikáció 

1.3. A magyar nyelv története 

1.4. Nyelv és társadalom 

1.5. A nyelvi szintek  

1.6. A szöveg  

1.7. A retorika alapjai 

1.8. Stílus és jelentés 

2. Irodalom 

2.1. Szerző, művek 

2.1.1. Életművek a magyar irodalomból 

2.1.2. Portrék  

2.1.3. Látásmódok 

2.1.4. A kortárs irodalomból 

2.1.5. Világirodalom 
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2.1.6. Színház és dráma 

2.1.7. Az irodalom határterületei  

2.1.8. Regionális kultúra 

2. 2. Értelmezési szintek, megközelítések 

2.2.1. Témák, motívumok 

2.2.2. Műfajok, poétika 

2.2.3. Korszakok, stílustörténet 

 

Történelem 

 

1. Kompetenciák 

Források használata és értékelése 

A szaknyelv alkalmazása 

Tájékozódás térben és időben 

Az eseményeket alakító tényezők feltárása 

Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása 

2. Témakörök 

Az ókor és kultúrája 

A középkor  

A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

Magyarország a Habsburg Birodalomban 

A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 

Magyarország 1945-tőla rendszerváltozásig 

A jelenkor 

A mai magyar társadalom és életmód 

 

Matematika 

 

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

 

Halmazelmélet 

Logika 

Logikai műveletek 

Fogalmak, tételek, 

Bizonyítások a matematikában  

Kombinatorika 

Gráfok 

2. Számelmélet, algebra 

Számfogalom 

Számelmélet 

Algebrai kifejezések, műveletek 

Hatvány, gyök, logaritmus 

Egyenletek, egyenlőtlenségek 
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3. Függvények, az analízis elemei 

Függvények, 

függvények grafikonjai,  

függvény-transzformációk 

Függvények jellemzése 

Sorozatok 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

Alapfogalmak, ponthalmazok 

Geometriai transzformációk 

Síkgeometriai alakzatok 

Háromszögek 

Négyszögek 

Sokszögek 

Kör 

Térbeli alakzatok 

Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás 

Vektorok 

Trigonometria 

Koordináta-geometria 

5.Valószínűségszámítás, statisztika 

Leíró statisztika 

Valószínűség-számítás 

 

Idegen nyelv 

 

1. Kommunikatív készségek 

Beszédértés (hallott szöveg értése) 

Beszédkészség 

Szövegértés (olvasott szöveg értése) 

Íráskészség 

Egyéb készségek (stratégiák) 

2. Nyelvi kompetencia 

3. Témák 

Személyes vonatkozások, család 

Ember és társadalom 

Környezetünk 

Az iskola 

A munka világa 

Életmód 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Utazás, turizmus 

Tudomány és technika 

 

Társadalomismeret  

 

1. Egyén és közösség 
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2. A társadalmi viszonyok 

3. Állampolgári ismeretek 

3.1. Jogi alapismeretek 

 3.2. Intézményrendszer 

 3.3. Ügyek intézése 

4. Jelenismeret – Társadalmi világrend az ezredforduló után 

4.1. Az életmód 

4.2. Kultúra és globalizáció 

4.3. A növekedés határai 

5. Gazdasági és pénzügyi ismeretek 

5.1. A gazdasági környezet 

5.2. Az állam gazdasági szerepvállalása 

5.3. Pénzügyi ismeretek 

5.4. A munka világa; Fogyasztó a piac-gazdaságban 

 

 

Fizika 

 

1. Mechanika 

A dinamika törvényei  

Mozgások 

Munka és energia 

2. Hőtan, termodinamika 

Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly 

Hőtágulás 

Összefüggés a gázok állapotjelzői között 

A kinetikus gázmodell 

Termikus és mechanikai kölcsönhatások 

Halmazállapot-változások  

A termodinamika  

II. főtétele 

3. Elektromágnesség 

Elektrosztatika 

Az egyenáram 

Magnetosztatika 

Egyenáram mágneses mezője 

Az elektromágneses indukció 

A váltakozó áram 

Elektromágneses hullámok 

A fény 

4. Atomfizika, magfizika 

Az anyag szerkezete 

Az atom szerkezete 

A kvantumfizika elemei 

Az atommagban lejátszódó jelenségek 

Sugárvédelem 

5. Gravitáció, csillagászat 
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Gravitáció 

A csillagászat elemeiből 

6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

Személyiségek 

Elméletek, felfedezések, találmányok 

 

Kémia 

 

1.Általános kémia 

Atomok és a belőlük származtatható ionok 

 

Molekulák és összetett ionok 

Halmazok 

A kémiai reakciók 

A kémiai reakciók jelölése 

Termokémia 

Reakciókinetika 

Kémiai egyensúly 

Reakciótípusok 

Protonátmenettel járó reakciók 

Elektronátmenettel járó reakciók 

A kémiai reakciók és az elektromos energia kölcsönhatása 

Tudománytörténet 

2. Szervetlen kémia 

Az elemek és vegyületek szerkezete  

(az atom-, a molekula- és a halmazszerkezet kapcsolata) 

Az elemek és vegyületek fizikai tulajdonságai és ezek anyagszerkezeti értelmezése 

Az elemek és vegyületek kémiai sajátságai  

Az elemek és vegyületek előfordulása  

Az elemek és vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása 

Az elemek és szervetlen vegyületek legfontosabb felhasználásai 

Az elemek és vegyületek jelentősége 

Tudománytörténet 

3. Szerves kémia 

A szerves vegyületek szerkezete és csoportosításuk 

A szerves vegyületek fizikai tulajdonságai  

A szerves vegyületek kémiai sajátosságai  

A szerves vegyületek előfordulása  

A szerves vegyületek jelentősége 

A szerves vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása 

Tudománytörténet 

4. Kémiai számítások 

Általános követelmények 

Az anyagmennyiség 
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Az Avogadro-törvény 

Oldatok, elegyek  

(százalékos összetételek, koncentráció, oldhatóság stb.) 

A képlettel és reakcióegyenlettel kapcsolatos számítások 

Termokémia 

Kémiai egyensúly, 

pH-számítás 

Elektrokémia 

 

Biológia 

 

1. Bevezetés a biológiába 

A biológia tudománya 

Fizikai, kémiai alapismeretek 

 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

Szervetlen és szerves alkotóelemek: 

Elemek, ionok 

Szervetlen molekulák 

Lipidek 

Szénhidrátok 

Fehérjék 

Nukleinsavak, nukleotidok 

Az anyagcsere folyamatai: 

Felépítés és lebontás kapcsolata 

Felépítő folyamatok 

Lebontó folyamatok 

Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

 

3. Az egyed szerveződési szintje 

Nem sejtes rendszerek: 

Vírusok 

Önálló sejtek: 

Baktériumok 

Egysejtű eukarióták 

Többsejtűség 

Gombák, növények, állatok elkülönülése 

Sejtfonalak 

Teleptest és álszövet 

Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

Viselkedés 

 

4. Az emberi szervezet 

Homeosztázis 

Kültakaró 

A mozgás 

A táplálkozás 

A légzés 

Az anyagszállítás 

A kiválasztás 
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A szabályozás 

Az idegrendszer általános jellemzése 

Az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai 

Hormonrendszer, hormonális működések 

Immunrendszer, immunitás 

Szaporodás és egyedfejlődés 

 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 

Populáció 

Életközösségek (élőhelytípusok) 

Bioszféra, globális folyamatok 

Ökoszisztéma 

Környezet- és természetvédelem 

 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

Molekurális genetika 

Mendeli genetika 

Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

A bioszféra evolúciója 

 

Földrajz 

 

1. Térképi ismeretek 

2. Kozmikus környezetünk 

3. A geoszférák földrajza 

A kőzetburok 

A levegőburok 

A vízburok 

A talaj 

4. A földrajzi övezetesség 

5. Népesség- és településföldrajz 

6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 

A világgazdaság 

A gazdasági ágazatok 

7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és 

országok 

8. Magyarország földrajza 

9. Európa regionális földrajza 

10. Az Európán kívüli földrészek földrajza 

11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 

 

Informatika  

 

1. Információs társadalom 

Információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban 

Közhasznú magyar információs adatbázisok 

Jogi és etikai ismeretek 

Információs és kommunikációs technológiák a társadalomban 

 

2. Informatikai alapismeretek – hardver 
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A számítógépek felépítése, funkcionális egységei, azok főbb jellemzői 

A számítógép üzembe helyezése 

 

3. Informatikai alapismeretek - szoftver 

Az operációs rendszer és főbb feladatai 

Az adatkezelés szoftver és hardver eszközei 

Állományok típusai 

Hálózatok működésének alapelvei, felhasználási területei 

 

4. Szövegszerkesztés 

Szövegszerkesztő program kezelése 

Szövegszerkesztési alapfogalmak 

Szövegjavítási funkciók 

Táblázatok, grafikák a szövegben 

 

 

5. Táblázatkezelés 

A táblázatkezelő használata 

Táblázatok felépítése 

Adatok a táblázatokban 

Táblázatformázás 

Táblázatok, szövegek, diagramok 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 

 

6. Adatbázis-kezelés 

Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

Adatbázis-kezelő program interaktív használata 

Alapvető adatbázis-kezelő műveletek 

Képernyő és nyomtatási formátumok 

 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

Kommunikáció az Interneten 

Weblap készítés 

 

8. Prezentáció és grafika 

Prezentáció 

Grafika 

 

9. Könyvtárhasználat 

Könyvtárak 

Információkeresés 

 

Ének-zene 

 

Kompetenciák 

Tiszta, intonált éneklés 

Zenetörténeti korok, műfajok, zeneszerzők ismerete 

Kottaolvasási ismeretek 

Dallamírás 
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Hallás utáni zenefelismerés 

Témakörök 

Húsz magyar népdal, valamint a zenetörténeti korszakokból egy-egy műdal, zenemű részlet előadása. 

A zenetörténeti korszakok általános jellemzése: 
Középkor 

Reneszánsz 

Barokk 

Bécsi klasszika 

Romantika 

Századforduló 

XX. századi és kortárs zene 

A tanult zeneszerzők életútjának vázlatos ismertetése és főbb műveik megnevezése 

Egy egyszólamú, hangnemben maradó, periódus terjedelmű dallam átírása betűkottából a 

vonalrendszerbe violinkulcsban, 2# - 2b előjegyzési körbe 

 

Vizuális kultúra 

 

Kompetenciák: 

Megadott szempontok szerint műalkotások elemzése 

Főbb művészettörténeti korszakok leírása, összehasonlítása a művészet változását befolyásoló 

alapvető kultúrtörténeti összefüggések szempontjából. 

Művészeti fogalmak, szakkifejezések felismerése és szakszerű meghatározása 

 

Írásbeli vizsga 

Jellege: műelemző feladatsor 

Őskor 

Mezopotámia 

Egyiptom 

Ókori görög kultúra 

Ókori Róma művészete 

Ókeresztény művészet 

Bizánc művészete 

Népvándorlás 

Román stílus 

Gótika 

Reneszánsz 

Barokk 

Klasszicizmus 

Romantika, realizmus 

Impresszionizmus, posztimpresszionizmus 

Szecesszió 

XX. század első fele 

XX. század második fele 

Európán kívüli kultúrák 

 

Gyakorlati vizsga 

Jellege: Portfólió bemutatása 
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Filozófia 

 

1. Filozófiai problémák 

(A probléma lényegének megértése és bemutatása egy-két konkrét filozófiai válasz tükrében) 

Mi a filozófia? 

A létre vonatkozó kérdés. 

Test-lélek probléma. 

Megismerhetőség, igazság, bizonyosság. 

A megismerés, a világ és a nyelv viszonya. 

Az én problémája. 

Végesség és végtelenség. 

Az érték problémája: a jó és a szép. 

Az akaratszabadság kérdése. 

Liberalizmus és demokrácia. 

A környezetetika problémái. 

A globalizáció kérdése. 

 

2. Filozófusok alapvető gondolatainak ismerete 

(Jellemző problémafelvetéseik, válaszaik ismerete, rövid szövegrészletük értelmezése.) 

Közülük hat kötelez  

Platón, Arisztotelész, Descartes, Kant, Nietzsche, Wittgenstein 

És ezen kívül négy kötelezően választható. 

Platón, Arisztotelész, Szent Ágoston, Szent 

Tamás, Bacon, Descartes, Locke, Berkeley, 

Hume, Kant, Hegel, Marx, Comte, J. S. Mill, 

Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, 

Russell, Bergson, Heidegger, Wittgenstein 

 

3. Korszakok irányzatok 

(Az itt felsorolt korszakok és irányzatok a fentebb említett nevek és/vagy problémák 

összefüggésében) 

Görög filozófia 

A középkor filozófiája 

Újkori filozófia 

Német klasszikus filozófia 

Racionalizmus és irracionalizmus 

Egzisztencializmus 

 

Testnevelés 

 

1. Az olimpiai játékok eredete, története, magyarok az olimpián. 

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos 

cselekvőképességének kapcsolata. 

3. A harmonikus testi fejlődés, a testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában. 

4. Az egészséges életmód jelentősége, tartalma. A testmozgás, a sport szerepe a személyiség 

fejlesztésében. 

5. A sportágak és a kondicionális képességek kapcsolata, a testi képességek és a teljesítmény 

összefüggései. 

6. Az iskolai testnevelés célja és feladatai. 

7. A bemelegítés szerepe és lehetőségei. 
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8. A tantervben előírt sportjátékok alapvető jellemzői, testnevelési játékok. 

9. „Az atlétika, a sportok királynője.” 

10. A torna oktatásának fontossága az iskolai testnevelésben. 

11. Az úszás jelentősége az ember életében. 

12. Egy természetben űzhető sportág bemutatása. 

13. A ritmikus gimnasztika szerepe a harmonikus mozgás kialakításában. 

14. A küzdősportok és az önvédelem. 

15. Egy szabadon választott sportág bemutatása. 

 

 

 

4.7. 2. A középszintű érettségi vizsga követelményei 

 

 

Az érettségi vizsgák szervezésében, a vizsgatárgyak választásában jelenleg a 100/1997. (VI.13.) 

számú Kormányrendeletben megfogalmazott érettségi vizsgaszabályzat az irányadó.  

 

A 11-12. évfolyamon a kétszintű érettségire történő felkészítéshez az alkalmazott fejlesztési 

feladatokat és követelményeket a NAT és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet tartalmazza. 

 

 

 

4.8. A tanulói munka értékelése 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

4.8.1. A magasabb évfolyamba lépés szabályozása 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket 

sikeresen (legalább elégséges szinten) teljesítette és eleget tett az óralátogatási kötelezettségének. 

 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti 

vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. 

 

Ha a tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 tanítási órát, 

illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló 

teljesítménye a tanítási év alatt nem volt érdemjegyekkel értékelhető, a tanítási év végén nem 

osztályozható. 

Külön kérelemre a nevelőtestület engedélyezheti az osztályozóvizsga letételét. A nevelőtestület 

megtagadhatja az osztályozóvizsga letételét, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak a száma 

meghaladja a húsz tanórai foglalkozást és erről az iskola a szülőt előzőleg értesítette. 

 

Ha a tanulónak a tanév végén valamely tantárgy(ak)ból elégtelen az osztályzata, javítóvizsgát tehet.  

 

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 
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4.8.2. A tanulói teljesítmény értékelése 

 

 

A tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését az iskola helyi 

tantervében előírt követelmények, a szakmai munkaközösségek által elfogadott értékelési elvek 

alapján végzi, figyelembe véve a tanulók egyéni képességeit, fejlődését. 

 
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen ellenőrzi és 

érdemjeggyel értékeli: jeles (5) – jó (4) – közepes (3) – elégséges (2) – elégtelen (1). 

 

Félévkor és tanév végén a pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősíti: 

- az osztályzatot az érdemjegyek alapján kell megállapítani, 

- az értékelés feltétele, hogy heti egy, illetve két órás tantárgyak esetén a tantárgy heti 

óraszámánál legalább eggyel több jegyet kell adni félévenként, a többi tantárgy esetében pedig 

a heti óraszámmal megegyező számú jegyre zárható le a tanuló, 

- az év végi osztályzat megállapításához a teljes tanév érdemjegyeit figyelembe kell venni, 

- az egyes tantárgyakból nyújtott kiemelkedő tanulmányi teljesítményt a szaktanár szaktanári 

dicsérettel is elismerheti. 

 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület az osztályozó értekezleten áttekinti és azok 

alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

 

 

 

4.8.3. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérése 

 

A tanulók felkészültségének ellenőrzése, a tanórákon közvetített ismeretek számonkérése során a 

következő alapelveket tartjuk szem előtt: 

- A számonkérés legyen rendszeres, megbízható és érvényes.  

- A szóbeli és írásbeli számonkérés aránya megfelelő legyen.  

- Minden olyan számonkérési formát alkalmazzunk, amellyel tanítványaink vizsgákon 

találkozhatnak.  

- A számonkérés a tananyagnak csak azon részére terjedjen ki, amit kellő mértékben tanítottunk. 

- Az értékelés a tanulás, a tudás minősítésére irányul és nem a tanuló személyére. 

- A tanulók értékelése legyen folyamatos, így nyomon tudjuk követni a tanulók fejlődését.  

- Törekedni kell az aktuális tananyag elsajátításának a különböző módszerekkel történő 

értékelésére. 

- Értékeljük a tanuló igyekezetét, önállóságát, ötletességét, ügyességét is. 

- Az értékelésben mindig jelenjen meg annak fejlesztő, nevelő szerepe is. 

- A tanulók és szülők számára lehetővé tesszük a különböző számonkérési formák és módszerek 

megismerését (a dolgozatokat egy évig megőrizzük). 

 

A számonkérés következő formáit alkalmazzuk iskolánkban: 

 

szóbeli: 

- összefüggő szóbeli felelet, feladatmegoldás, 

- több kérdésre adott néhány mondatos felelet, 

- beszámolók, kiselőadások, 

- előadások, prezentációk, 
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írásbeli: 

- rövid írásbeli felelet, feladatmegoldás, 

- témaközi felmérők, 

- feladatlapos számonkérés, 

- témazáró dolgozatok, 

- különböző célú (pl. év végi) felmérések, 

- házi dolgozat, 

 

gyakorlati: 

- önálló megfigyelések, kísérletek leírása, illetve végrehajtása, 

- egyéni, páros vagy csoportos kutatómunka, 

 

versenyeken nyújtott teljesítmény, órai munka elismerése érdemjeggyel. 

 

 

Az iskolai beszámoltatások rendjét tekintve a következő szabályozást tekintjük irányadónak: 

 

- 9-10. évfolyamon a kötelező érettségi tárgyakból, 11-12. évfolyamon a tanult tantárgyakból 

tanévenként a heti óraszámnak megfelelő számú dolgozatot kell íratni.  

- A dolgozatírás idejét legalább két tanítási órával korábban közölni kell a tanulókkal.  

- Egy napon csak egy témazáró dolgozat íratható. Ha két témazáró dolgozat esne a tanuló 

valamelyik tanítási napjára, akkor a szaktanároknak a kisebbik heti óraszámú tantárgy javára kell 

megállapodni a dolgozatok megíratásának időpontjáról. 

- A témazáró dolgozatokat a szaktanár 10 tanítási napon belül köteles kijavítani. 

- Ha a szaktanár a témazáró dolgozatot a megadott határidőn belül nem javította ki, a tanulóknak 

joguk van kérni, hogy a témazáró írását megismételhessék, és a megismételt témazáró dolgozat 

érdemjegye kerüljön a naplóba. A témazáró dolgozatot akkor kell megismételni, ha azt a osztály 

teljes létszámának a 2/3  része + 1 tanuló kéri a szaktanártól. A tanulók kézfelemeléssel döntenek 

a kérdésben. Az ismételt témazáró dolgozatot ilyen esetben az osztály egésze megírja. 

- A tanuló az előző témazáró kiosztása előtt nem kötelezhető az adott tantárgyból újabb témazáró 

írására. 

- Egy hétnél hosszabb hiányzás esetén a tanulót kérésére mentesíteni kell a felelés és a dolgozatírás 

alól, és a mulasztott tananyag pótlására legalább öt, maximum tíz munkanap haladékot kell 

kapnia. 

 

A tanuló félévi és év végi osztályzatának kialakításakor az írásbeli és szóbeli feleletek arányát a 

szaktanár mérlegeli, tekintettel a tantárgy jellegére és az érettségi vizsga követelményeire. A 

témazáró dolgozatok osztályzatai a végső érdemjegy kialakításánál döntő súllyal esnek latba. 

  

 

 

4.8.4. Az otthoni (házi) feladatok szabályozása 

 

A házi feladat szerves része a tanórán elindított tanulási folyamatnak. Szolgálja a tanulási célok 

elérést, lehetőséget ad a tanulónak a gyakorlásra, kiegészítő információk gyűjtésére, fejleszti az 

önálló tanulásra való képességet, a tanulók önértékelését, visszajelzést ad a tanár és a tanuló számára.  

 

A házi feladatot a szaktanárok a következő pedagógiai elvek figyelembe vételével határozzák meg: 

- tartalmával illeszkedjen a tanórán elindított folyamathoz, 

- legyen jól előkészített, egyértelmű, 
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- a következő tanórán ellenőrizhető és értékelhető legyen, 

- ne jelentsen a tanulók számára túlterhelést (túlzottan időigényes, nehéz feladatok), 

- legyen tekintettel a tanuló pihenésére, családi életére, programjaira (főleg hétvégén, tanítási 

szünetekben), 

- a tanulók differenciált foglalkoztatása érdekében élhetünk a szorgalmi feladat lehetőségével is. 

 

 

4.8.5. A magatartás és szorgalom minősítése   

 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítést  az osztályfőnök végzi az 

osztályban nevelő-oktató munkát végző pedagógusok javaslata alapján. 

 

4.8.5.1.  A magatartás minősítése 

 

A magatartási fokozat megállapításakor az osztályfőnök - az osztályban tanító pedagógusok 

véleményének kikérésével - a tanuló iskolai tevékenységét, pontosságát, megbízhatóságát és a 

közösséghez való viszonyát értékeli, figyelembe véve a tanuló alkati adottságait, személyiségi jegyeit 

és a változás jellegét. 

 

Minősítési fokozatai: példás – jó – változó – rossz. 

 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

 Példás (5) magatartású az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik; 

- kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

- önként vállal feladatokat és azokat maradéktalanul teljesíti; 

- tisztelettudó; 

- az iskola közösségeinek érdekeit figyelembe veszi, az osztály és az iskolai közösség életében 

aktívan részt vesz; 

- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

- dicséretben részesült, nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

- igazolatlanul nem hiányzott. 

 

 Jó (4) magatartású az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon fegyelmezetten, rendesen viselkedik; 

- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan viselkedik; 

- a közösség érdekei ellen nem vét, annak munkájában becsülettel részt vesz; 

- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 

- nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

 

 Változó (3) magatartású az a tanuló, aki: 

- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

- feladatait nem minden esetben teljesíti; 

- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 
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- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

- igazolatlanul mulasztott; 

- osztályfőnöki intője van. 

 

Rossz (2) magatartású az a tanuló, aki: 

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

- a közösség munkájában nem vesz részt, vagy ha igen, a munkát zavarja, hátráltatja; 

- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb 

fokozatú büntetése. 

 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.  

 

 

 

4.8.5.2. A szorgalom minősítése 

 

A szorgalom fokozat megállapításakor az osztályfőnök – az osztályban tanító pedagógusok 

véleményének a kikérésével - a tanulónak az iskolai munkához, a tanuláshoz való viszonyát, 

rendszerességét, igényességét értékeli, figyelembe véve a tanuló egyéni adottságait, személyiségi 

jegyeit és a változás jellegét. 

 

Minősítési fokozatai: példás – jó – változó – hanyag.  

 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

 Példás (5) szorgalmú az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi, tanulmányi munkájában 

megnyilvánul az ismeret, tudás megszerzésének igénye; 

- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 

- munkavégzése pontos, megbízható; 

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

 

 Jó (4) szorgalmú az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- a tanítási órákra rendszeresen felkészül, megbízhatóan dolgozik; 

- munkája pontos; 

- a tanórákon többnyire aktív; 

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy 

ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 

- taneszközei tiszták, rendezettek. 
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 Változó (3) szorgalmú az a tanuló, akinek: 

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; 

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak ismételt figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

 

 Hanyag (2) szorgalmú az a tanuló, aki: 

- képességeihez mérten keveset vagy alig tesz valamit tanulmányi fejlődése érdekében; 

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

- feladatait többnyire nem végzi el; 

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

 

 

4.9. A tanulók jutalmazásának és büntetésének elvei és formái 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

4.9.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 

Azt a tanulót, aki képességihez mérten  

- példamutató magatartást tanúsít,  

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön 

vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az 

iskola jutalomban részesítheti. 

 

Az iskolai jutalmazás formái: 

 

 Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- intézményvezetői dicséret. 

 

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév 

végén 

- tantárgyi dicséretben, 

- nevelőtestületi dicséretben, 

- oklevélben és / vagy könyvjutalomban, 

- kitüntetésben és pénzjutalomban részesíthetők. 
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 A jutalmazás formáinak szabályozása intézményünkben a következőképpen alakul: 

 

- Szaktanári dicséretet kaphat az a tanuló, akinek tanulmányi munkája példaként állítható a 

közösség elé, aki lelkiismeretes munkát végez, aki tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt 

ér el. A dicséretet a szaktanár az elektronikus osztálynaplóba írja be. 

 

- Osztályfőnöki dicséretben részesülhet az a tanuló, aki az osztályközösségben kiemelkedő munkát 

végez és tevékenyen hozzájárul az iskolai rendezvények sikeres lebonyolításához. A dicséretet 

az osztályfőnök az elektronikus osztálynaplóba írja be. 

 

- Intézményvezetői dicséret jár annak a tanulónak, aki osztálya, iskolája hírnevét kimagasló 

teljesítményével megyei és országos tanulmányi, kulturális, illetve sportversenyeken, illetve 

rendezvényeken növeli. A dicséretet az osztályfőnök írja be az elektronikus osztálynaplóba. 

 

- A tanulók kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájukért, versenyeredményeikért, 

nyelvvizsgáikért a tanév végén oklevélben és / vagy könyvjutalomban részesülhetnek, amelyet az 

intézményvezető vagy az osztályfőnök ad át ünnepélyes keretek között a tanévzáró vagy a 

ballagási ünnepségen. 

 

- A tanulók a különböző tantárgyakban elért kiemelkedő eredményeikért félévkor és a tanév végén 

tantárgyi dicséretben részesülhetnek. A tantárgyi dicsérete(ke)t az osztályfőnök az 

osztálynaplóban jelöli, a bizonyítványba és a törzslapba beírja. 

 

- Az a tanuló, aki minden tantárgyból jeles osztályzatot kapott, példás magatartású és szorgalmú 

és legalább három tantárgyból kap dicséretet, a tanév végén nevelőtestületi dicséretet kap. A 

nevelőtestületi dicséretet az osztályfőnök a bizonyítványba és a törzslapba beírja. 

 

- A kimagasló tanulmányi teljesítményt nyújtó, illetve a sportversenyeken kiemelkedő eredményt 

elérő tanulók a tanév végén a következő kitüntetésekben részesülhetnek: 

 

- „Aranykoszorús Kölcsey-jelvény” kitüntetésben részesülhetnek - az osztályfőnök javaslatára 

és a nevelőtestület egyetértésével - azok a végzős tanulók, akik gimnáziumi tanulmányaik 

során kimagasló tanulmányi eredményt értek el, versenyeken sikeresen szerepeltek, 

kiemelkedő közösségi munkát végeztek és példás magatartásúak voltak. A kitüntetést és a 

vele járó pénzjutalmat a ballagási ünnepélyen az intézményvezető adja át. 

- „Jó tanuló - jó sportoló” kitüntetést vehetnek át - a DSE vezetősége és az osztályfőnök 

javaslatára, a tantestület egyetértésével – azok a kitűnő tanulók, akik valamilyen sportágban 

kiemelkedő eredményt értek el.  A kitüntetés átadására a tanévzáró ünnepségen kerül sor. 

- „Kulcsár Anita Emlékdíj”-ban részesül minden évben az év legeredményesebb végzős 

kézilabda-sportolója. A kitüntetés és a vele járó pénzjutalom odaítéléséről a DSE vezetősége 

dönt, átadása a ballagási ünnepségen történik. 

- „A DSE örökös tagja” címet nyerhetik el a négy éven át kiemelkedő sporttevékenységet 

folytató tanulók. A kitüntetés és a vele járó tárgyjutalom odaítéléséről a DSE vezetősége dönt, 

átadása a ballagási ünnepségen történik. 
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4.9.2. A tanulók fegyelmi büntetései 

 

Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

- vagy a házirend előírásait megszegi,  

- vagy igazolatlanul mulaszt,  

- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

 

Az iskolai büntetések formái: 

- szaktanári figyelmeztetés, intés (szóban vagy írásban); 

- osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban vagy írásban); 

- osztályfőnöki intés; 

- intézményvezetői figyelmeztetés; 

- intézményvezetői intés. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban indokolt 

esetben - a vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni. A vétség súlyosságától függően első 

alkalommal is adható magasabb büntetési fokozat. 

 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a 

tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki intés” büntetésben kell részesíteni. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása (verbális agresszió, lelki terror); 

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; 

- a szándékos károkozás; 

- az iskola nevelőinek és alkalmazottainak emberi méltóságában való megsértése; 

- minden olyan cselekmény, amely a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősül. 

 

A büntetést írásba kell foglalni (az írásbeli figyelmeztetést az ellenőrző könyvbe és az osztálynaplóba 

is be kell vezetni) és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás 

alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás lefolytatásának 

részletszabályairól az SZMSZ rendelkezik. 

 

A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban 

előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A határozatot az osztálynaplóba és a törzslapra 

az osztályfőnök írja be. 

 

 

 

4.10. Egészségnevelési elveink  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Az iskolára nagy felelősség hárul a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelésében, minden 

tevékenységével szolgálja tanulóink egészségi, testi, lelki, mentálhigiéniai, szociális fejlődését. 

Igyekszünk kialakítani azokat a magatartásformákat, szokásokat, melyek tanulóink egészségi 

állapotát javítják.  



     Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium                                                Pedagógiai program         129 

 

 

 

Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal 

rendelkezzenek testi és lelki egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

- tanulóink ismerjék meg és gyakorolják az egészséges életmód folytatását szolgáló tevékenységi 

formákat, az egészségbarát viselkedésformákat, hogy felnőtt életükben képesek legyenek 

életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, a 

konfliktusokat, problémákat jól tudják kezelni, illetve megoldani, 

 

- tanulóink tudják felmérni saját egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, 

azok hatását, elkerülésük módját, tegyenek saját egészségük érdekében, 

 

- a tanulók ismerjék meg a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét; az 

egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség megőrzése 

szempontjából való fontosságát, a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki 

kiegyensúlyozottság elérésében; 

 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében - foglalkozzanak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel 

- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete; 

- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága; 

- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe; 

- a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat; 

- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben; 

- a szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS prevenció; 

- a személyes krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete; 

- a tanulás technikái; 

- a rizikóvállalás és határai; 

- a szenvedélybetegségek elkerülése; 

- a tanulási környezet alakítása; 

- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége; 

- a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat); 

- a testi higiénia; 

- a stressz- és feszültségoldás metódusai, 

- a személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás) területén, 

 

- annak tudatosítása a tanulókban, hogy az élethossziglani öntevékeny testedzés, az önálló 

sportolás és a motoros önkifejezés fontos eszköze a személyiség fejlesztésének és a lelki  

egészség megőrzésének, 

 

- az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros tevékenységekben 

rejlő személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket kiaknázó életvezetés igényének 

kialakulása és megvalósítása a tanulókban,   

 

- az aktív, mozgásos tevékenységek az iskolai élet minden területét fogják át, ezt a célt szolgálja a 

komplex intézményi mozgásprogram tanévre aktualizált feladattervének kialakítása és 

megvalósítása. 
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Az iskolai környezetnek biztosítania kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Az 

egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. Pedagógusaink életvitelének fontos, példamutató szerepe van. 

 

Az egészségnevelési feladatok meghatározását, koordinációját, végrehajtását az egészségfejlesztési 

team végzi. 

 

 

Tagjai: 

- intézményvezető vagy intézményvezetőhelyettes, 

- iskolaorvos, védőnő, 

- testnevelő tanár, 

- diákönkormányzatot segítő pedagógus, 

- osztályfőnöki munkaközösség-vezető, 

- szülői szervezet képviselője, 

- diákképviselő. 

 

 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

- a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

- a mindennapos testnevelés órák, 

- az iskolai sportkör foglalkozásai, 

- tömegsport foglalkozások; 

- szabadidős sportolási lehetőségek az óraközi szünetekben és a tanítási órák után 

(kondicionáló terem, pingpongasztal, sportpálya az iskolaudvaron stb.) 

 

- a különböző tantárgyak tanórai foglalkozásainak tananyaga: 

- kiemelt jelentőségű a biológia, a testnevelés, a kémia, az osztályfőnöki órákon való 

megbeszélés, 

- az egészségfejlesztési feladatok végrehajtását, tartalmi szempontból a helyi tantervben 

rögzítjük; 

 

- az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások, programok: 

- iskolai hagyományink közé tartozik a minden évben megtartott Diáknap, melynek szerves 

része az egészségnapi rendezvénysorozatok (mentőtisztek interaktív bemutatója, a védőnő 

szervezésében végzett szűrővizsgálatok, a kortárssegítő tanulók prezentációja és többféle 

sportverseny),   

- télen sítáborozáson vehetnek részt tanulóink, és a tanulmányi kirándulásokon is hangsúlyt 

kap az egészséges életmód gyakorlása (pl. gyalogtúra, hegymászás, kerékpártúra, vízitúra), 

- a tanév során két alkalommal a Vöröskereszt által szervezett véradáson vesznek részt 

nagykorú tanulóink; 

 

- az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 

- évente egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában, 

- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében (a tanulóknak 

évente egy-egy alkalommal fogászati, illetve általános szűrővizsgálaton kell részt venniük), 

- adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítésében; 
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- szükség esetén együttműködés az iskolapszichológussal, a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a 

gyermek-és ifjúságvédelem területén működő egyéb szervezetekkel, hatóságokkal, 

 

- rendszeres kapcsolattartás az iskolai büfé üzemeltetőjével, különös tekintettel az egészséges 

táplálkozásra, táplálkozási szokásokra; az iskolai büfénk rendelkezik a kötelezően előírt 

jogosítvánnyal; a nevelőtestület és a diákönkormányzat a büfével kapcsolatos probléma esetén 

azonnal értesíti az iskolavezetést,  

 

- a drogprevenció és az egyéb szenvedélybetegségek megelőzése érdekében kortárssegítő 

tanulóink és külső szakemberek segítségének igénybevétele (orvos előadók, rendőrségi 

szakemberek, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakemberei), 

 

- pedagógus továbbképzéseken való részvétel lehetőségének biztosítása a nevelőtestületi tagok 

számára az egészségnevelés, prevenció témakörében. 

           

 

 

4.11. Komplex intézményi mozgásprogram 

_______________________________________________________________________________ 

 

- Célunk, hogy egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- 

és egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon). 

- A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően 

épülnek be az óratervi órákba.  

- Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben és 

változatosabb programok keretében képviseltetik magukat a sportfoglalkozások (tömegsport, 

sportszakkör, sportkör stb.).  

- Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajátosságainak 

megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – hozzá van rendelve egy-egy kiemelt mozgásos 

tevékenység, mely az iskolai szabadidős időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt iránya.   

- Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai törekszik 

sportegyesületekkel, illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó 

társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal 

stratégiai együttműködést kialakítani az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott 

programok támogatása céljából.        

- A tanulmányi kirándulások egyik központi eleme a mozgás és az egészségtudatos életmódra 

nevelés.  

- Az osztályfőnöki órákon tematikus program kerül kidolgozásra a testmozgás propagálására, 

amely életvezetési tanácsokat is magában foglal.  

- Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi alapokra 

támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerülnek megszervezésre.  
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- A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a szabadidős és 

sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára minden tanévben javaslat készül.  

 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves munkaterv 

mellékleteként kerül kidolgozásra.          

 

 

 

 

4. 12. Környezeti nevelési elveink 

_______________________________________________________________________________ 

 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- a tanulókban a környezettudatos gondolkodás és magatartás, a globális és helyi környezeti 

problémákkal kapcsolatos érzékenység és aktivitás kialakítása; a természetet, az embert, az 

épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása;  

 

- természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ismeretek 

átadása;  

 

- a fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése, 

 

- a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a természeti 

környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban, 

 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében - foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel: 

- a környezet fogalmával,  

- a földi rendszer egységével, 

- a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  

- a környezetvédelem lehetőségeivel,  

- lakóhelyünk természeti értékeivel,  

- lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan. 

 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. 

 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

- tanórai foglalkozások: 

- a környezeti nevelés megvalósulása minden szaktárgyi óra tematikájában megjelenik 

(kulturális és természeti értékeink megismertetése, megóvásuk fontosságának 

hangsúlyozása); 

- az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek (pl. környezetünk globális problémái 

és az egyén felelőssége, a helyes fogyasztási szokások, a takarékos anyagfelhasználás stb.); 

- nem hagyományos szervezésű tanórák: pl. intézmény- és múzeumlátogatás vagy 

terepgyakorlat (terepen tartott foglalkozások elsősorban a biológia és a földrajz tantárgyhoz 

kapcsolódóan szervezhetők); 
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- a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások, programok:  

- a környezetvédelmi világnap keretében plakátpályázatot és kiállítást szervezünk 

tanulóinknak;  

- környezetvédelmi rendezvényeknek intézményünk helyet biztosít; 

- a tanulmányi kirándulások hazánk értékeinek megismertetését célozzák; 

- iskolánk udvarán és környékén minden évben a diáknap, illetve a TeSzedd! akció keretében 

tanulóink vállalják a parkok rendbetételét, szépítését; 

- nyaranta szervezett hazai és külföldi utazásaink, táboraink a természet óvott értékeinek, az 

épített civilizációs értékek megismerésére, védelmére és szeretetére nevelnek; a külföldi utak 

során az eltérő kultúra és környezet megismerése tágabb látóteret nyit a hazai környezeti 

problémák megoldásához is. 

 

 

 
4. 13. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók megismertetése a településen élő nemzetiségek 

          kultúrájával 

_______________________________________________________________________________ 
 

A  nemzetiséghez nem tartozó tanulók számára is fontos, hogy megismerjék a Nyíregyházán és 

környékén élő nemzetiségek kultúráját, hagyományait. 

 

Nyíregyháza néprajzi szempontból rendkívül gazdag, hét nemzetiség – lengyel, német, örmény, 

roma, ruszin, szlovák, ukrán – rendelkezik saját önkormányzattal. 

 

Pedagógiai cél: 

- a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése; 

- toleráns, a másikat elfogadó magatartás kialakítása; 

- a nemzetiségek által létrehozott értékek megismertetése; 

- a tanulók néprajzi ismereteinek bővítése. 

 

Eszközök: 

- projektek (pl. ünnepkörök, tárgyi kultúra, táncok, viselet); 

- tantárgyi koncentráció (történelem, társadalomismeret, vizuális kultúra, magyar nyelv, német 

nyelv, osztályfőnöki); 

- múzeumpedagógiai előadásokon való részvétel (Jósa András Múzeum, Múzeumfalu); 

- tanulmányi séta keretében városi emléktáblák, műemlékek felkeresése; 

- részvétel a nemzeti kisebbségek rendezvényein; 

- részvétel a városnapon. 

 

 

 
4.14. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

_________________________________________________________________________ 
 

 

Iskolánk minden tanuló számára biztosítja az esélyegyenlőséget. Törekszünk arra, hogy 

megvalósítsuk az intézményen belül a szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód elvének 

teljes körű érvényesülését, az iskola szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést. 
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A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban a minőségi oktatás személyi és tárgyi feltételei 

adottak, az egyenlő hozzáférés esélye minden tanuló számára biztosított, nem volt és nincsen példa 

szegregált oktatásszervezési gyakorlatra. 

 

Az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében fontosnak tartjuk a pozitív diszkriminációt, az 

esélyteremtést, a hátrányos helyzetű tanulók hátrányainak kompenzálását. 

Mindezek biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítanunk a hátrányos helyzetű tanulókra a 

felvételi eljárásnál, az oktató-nevelő munka során, az egyéni képességfejlesztésben, az értékelés 

gyakorlatában, a tanulói előmenetelben, a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, a tananyag 

kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, a továbbtanulásban, pályaorientációban, a 

humánerőforrás-fejlesztésben, a pedagógusok szakmai továbbképzésében, valamint a partnerség-

építésben, a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel való kapcsolattartásban. 

 

Az intézmény vezetője felelős az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések megvalósításának 

koordinálásáért, a végrehajtásuk nyomon követéséért, és az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó 

esetleges panaszok kivizsgálásáért. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a 

szükséges lépéseket.  

 

A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést 

és a befogadó, toleráns légkört. A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje az 

iskola esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseit és saját szakterületén közreműködjön annak 

megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt felettesének, illetve az 

illetékes munkatársának. A pedagógusok jobb felkészültségének biztosítása érdekében az 

eddigieknél hatékonyabban szükséges kihasználni az esélyegyenlőséggel kapcsolatos továbbképzési 

lehetőségeket. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemért felelős tanár köteles az osztályfőnökökkel együttműködve 

folyamatosan figyelemmel kísérni a családi, szociális körülményei, vagy bármi más ok miatt 

nehézségekkel küzdő tanulók helyzetét. 

 

 

 

4.14.1. A hátrányos / halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét szolgáló  

            intézkedéseink 

 

- Intézményünk a 9. évfolyamra történő beiskolázás során hasonló teljesítmény esetén a felvételi 

rendszer által biztosított lehetőségeken belül előnyben részesíti a hátrányos helyzetű tanulókat. 

 

- A felvételt nyert hátrányos helyzetű tanulók fejlődését fokozott módon szükséges nyomon 

követjük (félévi, tanév végi osztályzatok, kompetenciamérés eredménye). Szükség esetén 

gondoskodunk a felzárkóztatásukról egyéni vagy kiscsoportos tanórán kívüli foglalkozások 

keretében.  

 

- Az általános műveltségbeli hátrányok csökkentése érdekében fokozott mértékben igyekszünk 

bevonni a tanórán kívüli programokba az érintett tanulókat (kulturális programok, külföldi 

cserelátogatás), megoldva a szükséges anyagi támogatást is. Ebben számítunk az iskola 

alapítványának segítségére is. 
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- Iskolánk valamennyi tanulója számára ingyenesen biztosított a tornaterem és a 

sportfelszerelések, valamint a könyvtár és az Internet használata. 

 

- Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai 

esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre, panasz esetén elindítja a törvényeknek 

megfelelő eljárást. 

 

 

 

4.14.2. A szociális hátrányok enyhítése érdekében tett intézkedéseink 

 

 

A  tanév elején a szociális hátrányok feltérképezése céljából minden osztályban felmérjük  a családok 

szociális problémáit: 

- három- vagy több gyermekes családban élők, 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, 

- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, 

- tartósan beteg tanulók, 

- gyermekét egyedül nevelő szülők gyermeke, 

- munkanélküli szülő(k) gyermeke, 

- rokkant nyugdíjas szülő(k) gyermeke, 

- egyéb probléma. 

 

A felmérést az osztályfőnökök, a koordinálást az osztályfőnöki munkaközösség vezetője végzi. 

 

A hátrányos helyzetű tanulók a továbbiakban kiemelt figyelmet kapnak, helyzetük alakulását 

folyamatosan figyelemmel kíséri az osztályfőnök és a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős.  

 

A rászoruló tanulók szociális hátrányait a következő szociális kedvezményekkel, támogatásokkal 

igyekszünk enyhíteni: 

 

- 50% -os normatív étkezési támogatás illeti meg azt a tanulót, aki 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 

- három- vagy többgyermekes családban él, 

- tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű. 

Ezen igényét a tanuló a szülő igazolásának bemutatásával a menzára történő bejelentkezéskor jelenti 

be. 

 

- Kollégista tanulóink közül 50% -os kedvezményű kollégiumi térítési díjat fizetnek azok, akik 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, 

- három- vagy többgyermekes családban élnek, 

- tartósan betegek vagy sajátos nevelési igényűek. 

 

- Helyi közlekedési támogatást kapnak (30% -os áron vásárolhatnak a városi közlekedésre 

érvényes autóbusz-bérletet) azok a nyíregyházi és a Nyíregyháza környéki bokortanyákról bejáró 

tanulók, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. 

A tanulónak a kedvezmény igényléséhez a saját maga által megvásárolt, diákigazolvány-

számával ellátott, lejárt buszbérletet a lejáratot követő hónap nyolcadik napjáig le kell adnia a 

gazdasági irodában. Az anyagi elszámolás negyedévente történik. 
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- Elősegítjük szociálisan rászoruló tanulóink pályázatokra, ösztöndíjakra való jelentkezését. 

Információs és verbális támogatást egyaránt biztosítunk a lehetőségek megtalálásához. 

Tanulóink az Útravaló program esélyegyenlőségi pályázatán vesznek részt folyamatosan. 

 

 

 

4.15. A könyvtárhasználat tantervi keretei, óraszámai, befogadó tárgyai, órakeretei 

_______________________________________________________________________ 

 

 
A könyvtár-pedagógia egyik általános célja, hogy a művelődési esélyegyenlőség kialakításában részt 

vegyen, ahogy azt az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata megfogalmazza: 

„Az iskolai könyvtár a tanulást segítő szolgáltatásokat, könyveket és egyéb forrásokat biztosít, 

amelyek az iskolai közösség minden tagja számára lehetővé teszik, hogy kritikus gondolkodókká, 

valamint minden típusú és formájú információhordozó hatékony alkalmazóivá váljanak.” 

 
A könyvtár-pedagógiai tevékenységnek általános és hosszú távú céljai két csoportra oszthatóak:  

 

1. A személyiségfejlesztés: a könyv és könyvtárhasználattal összefüggő igények és szokások 

kialakítása: 

- önművelésre nevelés, 

- önálló ismeretszerzésre nevelés, 

- a könyvtárhasználóvá nevelés, 

- olvasóvá nevelés. 

- Hozzájárul a következő személyiségjegyek fejlesztéséhez is: 

- aktivitás, 

- kezdeményező képesség, 

- önálló, kreatív, kritikus gondolkodás, 

- koncentráció, 

- rendszeretet, 

- önbizalom. 

 
2. A célok másik csoportja az ismeretekre és a készségekre irányul. Az információ szerzés tudása, 

információs műveltség kialakítása a cél. 

Ennek érdekében szükséges megismertetni a tanulókkal az alábbiakat: 

- a könyvtári rendszert és szolgáltatásait, 

- a tájékoztató segédleteket (megfelelő eszközök megtalálása), 

- a könyvtári dokumentumok használatához szükséges tudás elsajátítását, 

- az információ megszerzésének, értékelésének, szelektálásának, adaptálásának és 

felhasználásának készségét, 

- a problémamegoldást, mely egyben a tanulási technikák alkalmazásának összetevője is. 

- A kerettanterv általánosításával élve a cél: felkészítés az információs társadalom kihívásainak 

fogadására. Ezeket összefoglalóan könyvtárhasználati tudásnak nevezzük. 

 
A könyvtárhasználat tantervi kereteit, óraszámait, befogadó tárgyait, órakereteit iskolánk 

könyvtárának Könyvtárpedagógiai Programja tartalmazza. (3. számú melléklet) 
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5. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL,  

        NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 

_________________________________________________________________________ 
 

 

A pedagógiai program hatályba lépése 

 

- Iskolánk nevelőtestülete a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján módosította. 

- A módosítások bevezetése 2020. szeptember 1. napjától történik felmenő rendszerben, a 

2020/2021. tanévben a 7. és 9. évfolyamokat érinti. 

- A bevezetésben nem érintett évfolyamokon a nevelő-oktató munka a 2019. szeptember 3. 

napjától érvényes pedagógiai program szerint folyik az alábbi táblázatban foglaltak szerint: 

 

 

Tanév / 

Évfolyam 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

2020/2021. PP 2020 ---- PP 2020 PP 2019 PP 2019 PP 2019 

2021/2022. PP 2020 PP 2020 PP 2020 PP 2020 PP 2019 PP 2019 

2022/2023. PP 2020 PP 2020 PP 2020 PP 2020 PP 2020 PP 2019 

2023/2024. PP 2020 PP 2020 PP 2020 PP 2020 PP 2020 PP 2020 

 

 

  A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 

- A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. 

- A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden tanév 

végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és 

követelmények megvalósulását. 

- A 2023/2024-es tanév során a nevelőtestület elvégzi a pedagógiai program felülvizsgálatát, 

értékelését, és szükség esetén módosítja vagy teljesen új pedagógiai programot dolgoz ki. 

 

 A pedagógiai program módosítása 

 

- A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az iskola intézményvezetője; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- a Szülői Szervezet; 

- az iskola fenntartója. 

 

- A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé.  

- A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra vagy 

a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a 

fenntartó, illetve a működtető egyetértését. 
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- A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától a 

kilencedik és tízedik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni. 

 

 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

- Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  

- A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől, 

intézményvezetőhelyetteseitől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy 

– ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

- A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

- az iskola honlapján; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola intézményvezetőjénél; 

- az iskola intézményvezetőhelyetteseinél; 

- a Köznevelés Információs Rendszerének (KIR) elektronikus felületén. 
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A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

 

(1) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

a) felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet 

mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 

 (2) a) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, 

a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban 

a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. 

b) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz 

eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló az osztályozó vizsgákra egyénileg készül 

fel. A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.  

 

(3) Egy osztályozó vizsga - az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel - egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

 

(4) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az esetben tehet, ha az iskola pedagógiai programjában 

meghatározott helyi tanterv eltér annak az iskolának a helyi tantervétől, amelyből a tanuló 

átvételre került. 

 

(5) A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról 

neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel 

eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a 

vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető 

vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy 

a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. 

A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

(6) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 

(7) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 

15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 
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(8) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell 

kijelölni. Osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három 

hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási 

év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő 

jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

 

 

(9) A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

(10) a) A tanuló joga, hogy kérelmére tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt 

tegyen, a tanuló a tudásáról független vizsgabizottság előtt is számot adhat. A tanuló - kiskorú 

tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig, a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély 

megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából 

független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, 

hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon 

belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó 

hetében szervezi meg a vizsgát. A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány 

átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból 

javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a 

kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak.  A kormányhivatal által szervezett 

független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, 

továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 

b) Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a 

vizsgáztató intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából három 

napon belül írásban értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A 

tanuló magasabb évfolyamra lépéséről - figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott 

vagy a vendégtanulóként szerzett osztályzatot - az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói 

jogviszonyban áll. 

 

(11) Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független 

vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó 

a (8) bekezdés szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

 

(12) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége 

alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki 

jogosult az adott tantárgy tanítására. 

 

(13) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, 

a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell 

meghatározni. 

 

(14) A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független 

vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg. A 
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vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező 

tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint taníthatja. 

(15) A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és 

jogszerű megtartásáért, ennek keretében 

a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga 

letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni 

szándékozók kizárását, 

b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga 

iratait, 

d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

 

(16) A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató 

felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 

megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során 

a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet 

a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

 

(17) A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. Az 

írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a felügyelő pedagógus úgy 

köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. A vizsga 

kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a felügyelő pedagógus jelenlétében megállapítja a 

jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli 

tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 

a) Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 

amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését 

követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően - így különösen rajz, számítástechnikai 

program formájában - kell elkészíteni. 

 

(18) Az írásbeli vizsgán kizárólag az intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, 

tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden 

egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni.     A vizsgázó az írásbeli válaszok 

kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap 

dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. A 

feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet az iskola biztosít. Az 

íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.  

 

(19) A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális 

idő tantárgyanként hatvan perc.  Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény 
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megzavarja, az emiatt kiesett idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell 

növelni. 

(20) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó a szakértői bizottság szakvéleményével, megalapozott kérésére az igazgató engedélye 

alapján élhet a következő lehetőségekkel 

a) az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel 

meg kell növelni, 

b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, 

c) írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

 

(21) Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - 

harmadik vizsgaként is megszervezhető. 

 

(22) Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 

feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, 

aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus 

a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola igazgatójának, aki az 

írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével 

kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe 

foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az 

esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a 

szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az 

iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre 

rávezetheti. 

 

(23) Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a 

feladatlapokat - az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő 

lejártával átveszi a felügyelő pedagógustól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont 

feltüntetésével - lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli. 

 

(24) Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a 

vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli 

a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.  Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása 

során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, 

segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját. 

 

(25) Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két 

másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - pedagógusból álló háromtagú bizottság 

a cselekmény súlyosságát mérlegeli, és 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 

érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

b) az adott tantárgyból - ha az nem javítóvizsga - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy 
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c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy 

eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó 

teljesítményét.  A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait 

határozatba kell foglalni. 

 

(26) Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A vizsgázónak legalább tíz 

perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban az a 

vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.  A szóbeli vizsgán a vizsgázó 

tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és - amennyiben szükséges - kiválasztja a 

tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges 

segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.  Minden vizsgázónak tantárgyanként 

legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A 

felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell 

elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél 

nem lehet több. 

 

(27) A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 

A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.  A vizsgázó 

segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni vagy a 

vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget 

kaphat.  A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, 

ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során 

önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, 

logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, 

logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt.  

 

(28) Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 

esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért 

pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek 

alapján kell kiszámítani. 

 

(29) Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt 

legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget 

elhagyhatja. Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a 

javasolt értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

(3) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó a szakértői bizottság szakvéleményével, megalapozott kérésére az igazgató engedélye 

alapján élhet a következő lehetőségekkel  

a) számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

b) a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 
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(30) Ha a vizsgázónak az iskola igazgatója a (20) bekezdése alapján engedélyezte, hogy az 

írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, 

két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell kifejtenie. A 

felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A 

vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely 

alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

 

(31) Ha a vizsgázó a (29) bekezdés alapján a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel 

kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár felügyelete mellett készíti el dolgozatát. A 

dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó 

kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 

 

(32) Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, 

a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de 

ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság 

megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében 

fel kell tüntetni. A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében 

az igazgató az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 

 

(33) A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben 

meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg.  A gyakorlati 

vizsgafeladatokat - legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal - az iskola igazgatója hagyja 

jóvá.  A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke 

meggyőződött a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

meglétéről.  A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a 

gyakorlati vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a 

gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, 

egészségvédelmi előírásokról. A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az 

adott tantárgynál helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a 

vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához 

rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása 

tartalmazhat rendelkezéseket. Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására 

rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. A gyakorlati vizsgarészt 

- a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjeggyel kell értékelni. Az értékelésben fel 

kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a tanszak megnevezését, a vizsgamunka 

tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati 

oktatást végző szaktanár írja alá.  A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a 

vizsgamunkára, a vizsga helyszínén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga 

helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott osztályzatok alapján kell meghatározni. 

 

(34) Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy 

tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több 

iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett 

évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam 
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valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett 

évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő 

év végi bizonyítványba be kell írni.  

 

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje készült: 

az EMMI 51/2012 (XII.21.) rendeletének 3. sz. mellékletében megjelent kerettanterv és a 

helyi tanterv alapján, javítva a 34/2014. (IV.29) EMMI rendelet 4. sz. melléklete szerint. 

 

A vizsgára adott érdemjegy megállapítása a vizsgán elért százalékos érték alapján a középszintű 

érettségin alkalmazott átváltásnak megfelelően történik. 

 

0 % - 24% elégtelen 

25 % - 39 % elégséges 

40 % - 59 % közepes 

60 %  - 79 % jó 

80 % - 100 % jeles 
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Magyar nyelv és irodalom 

 

Irodalom 

 

Írásbeli vizsga 

Írásbeli vizsgaforma, amelyben az adott évfolyam(ok) tananyagát értelmező esszé formájában 

kérjük számon (60 perc).  

Értékelés: 20 pont az esszé tartalma alapján 

 

Szóbeli vizsga 

Szóbeli vizsgaforma, amelyen az adott évfolyam(ok) tananyagát kérjük számon. A szaktanár 

tíz tételből álló tételsort állít össze. Minden tétel három feladatból áll: alkotóval kapcsolatos, 

stílustörténeti és irodalomelméleti ismeretre kérdez rá.  

A feladatokat tételhúzás alapján kapja a vizsgázó. 

 

Értékelés:  20 pont az alkotóról adott felelet 

  10 pont a stílustörténeti ismeret 

  10 pont az irodalomelméleti ismeret 

 

Az irodalom tantárgy összpontszáma: 60 

 

A felkészüléshez Mohácsy Károly: Színes irodalom a gimnáziumok és szakközépiskolák 

számára (9-12. évfolyam) és Mohácsy Károly: Irodalmi szöveggyűjtemény a gimnáziumok és 

szakközépiskolák számára (9-12. évfolyam) ajánlottak. 

 

Magyar nyelv 

 

Írásbeli vizsga 

Írásbeli vizsgaforma, amelyben az adott évfolyam(ok) tananyagát kérjük számon (60 perc). 

Az írásbeli feladatlap egy szövegértésből és négy feladatból áll. A feladatok gyakorlati 

jellegűek, a munkafüzet feladatai alapján állítja össze a szaktanár. 

Értékelés: 20 pont a szövegértés 

  20 pont a feladatlap 

Értékelés:  Az irodalom írásbeli értelmező esszéjére nyelvi szempontból 40 pontot kap                                                                                             

a tanuló:    20 pont: helyesírás, nyelvhelyesség, nyelvhasználat, stílus 

                    20 pont: a szöveg megszerkesztettsége 

 

Szóbeli vizsga 

Szóbeli vizsgaforma, amelyen az adott évfolyam(ok) tananyagát kérjük számon. A szaktanár 

tíz tételből álló tételsort állít össze a tananyag elméleti ismeretei alapján.  

A feladatokat tételhúzás alapján kapja a vizsgázó. 

Értékelés:  10 pont 

A magyar nyelv tantárgy összpontszáma: 90 pont 
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A felkészüléshez Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 

tankönyv és munkafüzet (9-12. évfolyam) ajánlottak. 

 

Vizsgakövetelmények 

 

Magyar nyelv 

 

9. évfolyam (2 óra/hét) 

- Kommunikáció, tömegkommunikáció 

- Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

- A szöveg 

- Szövegértés, szövegalkotás 

- Helyesírási ismeretek 

 

10. évfolyam (1 óra/hét) 

- A szöveg 

- Stilisztikai alapismeretek 

- Jelentéstan 

 

11. évfolyam (1 óra/hét) 

- Kommunikáció 

- Retorika 

- Pragmatikai ismeretek 

- Szövegalkotás 

 

12. évfolyam (1 óra/hét) 

- Nyelv és társadalom 

- Általános nyelvészeti ismeretek 

- Nyelvtörténet 

- Ismeretek a nyelvről 

 

Irodalom 

 

9. évfolyam (2 óra/hét) 

- Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra 

- Színház- és drámatörténet – antik színház és dráma 

- Világirodalom – antik római irodalom 

- Világirodalom – Biblia 

- Világirodalom – az európai irodalom a 4-15. században (középkor) 

- Középkori magyar nyelvű emlékek 

- Világirodalom – az európai irodalom a 14-16. században (reneszánsz) 

- Magyar reneszánsz - bevezetés 

- Janus Pannonius portréja 
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- Balassi Bálint portréja 

- Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. században és Shakespeare 

- Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16–17. század) 

- Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

- Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház (17. század) 

 

10. évfolyam (3 óra/hét) 

- Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 

- Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

- Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első felében (romantika és realizmus) 

- Magyar irodalom a 19. század első felében: romantika  

- Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 

- Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

- Életmű – Petőfi Sándor 

- Látásmód – Jókai Mór 

 

11. évfolyam (3 óra/hét) 

- Életmű - Arany János 

- Színház- és drámatörténet- Madách Imre: Az ember tragédiája 

- Világirodalom - az európai epika és líra a romantika után (19. sz. második fele) 

- Színház- és drámatörténet - az európai dráma és színház a 19. sz. második felében 

- Magyar irodalom a 19. század második felében - portré: Mikszáth Kálmán 

- Magyar irodalom - a Nyugat és első nemzedéke 

- Életmű - Ady Endre 

 

12. évfolyam (4 óra/hét) 

- Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

- Világirodalom- avantgárd irányzatok: a magyar avantgárd 

- Életmű- József Attila 

- Világirodalom- epikai és lírai törekvések a 20. században és a kortárs irodalomban  

- Színház- és drámatörténet- a 20. századi és a kortárs drámairodalom néhány törekvése 

- Portré- Radnóti Miklós 

- Portrék- Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

- Látásmódok- Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László 

- Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás - Portrék, látásmódok a 20. század 

magyar irodalmából (választható szerzők, művek) 

- Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható szerzők, művek)  

- Regionális kultúra 

- Az irodalom határterületei 
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NYELVEK 

 
A vizsga részei 

Írásbeli vizsga: 

- nyelvhelyesség/szókincs 

- olvasásértés 

- íráskészség 

Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc 

A szóbeli vizsga 3 részből áll:  

- kötetlen beszélgetés kérdések alapján az érettségi vizsga (ezen belül a tankönyv) 

témaköreire építve 

- szituáció / vita 

- önálló témakifejtés képek alapján 

A szóbeli vizsga időtartama: maximum 15 perc 

Mindhárom feladatot tételhúzás alapján kapja a vizsgázó. 

Az értékelés rendje 

Az írásbeli vizsgán elérhető pontszám: 100 pont 

A szóbeli vizsgán elérhető pontszám: 45 pont 

Az írásbeli és szóbeli vizsgarészeken elért pontszámok összege alapján az osztályzat a 

következőképpen határozható meg: 

 

0 % - 24% elégtelen 

25 % - 39 % elégséges 

40 % - 59 % közepes 

60 %  - 79 % jó 

80 % - 100 % jeles 
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Angol nyelv 

 

I. Vizsgakövetelmények 

 

Az alábbi vizsgakövetelmények tájékoztató jellegűek a szintfelmérés alapján történő csoportbesorolás 

miatt. A szaktanárral való előzetes konzultáció szükséges az adott évfolyamon, adott osztályban a 

csoport által használt tankönyvre vonatkozó pontos vizsgakövetelmények egyeztetése miatt.  

Egy tankönyv nem feltétlenül fed le egy tanévet, mivel csoportjaink 3, 4, illetve 5 órában is működnek, 

kezdőtől haladó szintig, tehát a haladás mértéke nem azonos a csoportokban. 

 

Iskolánkban az alábbi tankönyveket használjuk: 

English File Third Edition elementary/pre-intermediate/intermediate/upper-intermediate  

New English File Advanced 

Matura Leader B1 

Matura Leader B2  

 

ENGLISH FILE Third edition ELEMENTARY 

 

Témakörök/ Kommunikációs 

szándékok 

 

Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései 

 Idegen nyelvi kompetenciák 

 

 

Files 1 A, B, C 

 

a hét napjai 

 

köszönés 

 

számok 1-100, 

majd milliós számkörben 

 

osztályterem:  

dolgok, tárgyak megnevezése 

 

betűzés 

 

a világ: kontinensek, országok, 

nemzetiségek 

 

Practical English  

Episode 1 

Megérkezés Londonba 

 

létezés kifejezése: jelenidejűség: a 

be alakjai 

 

birtokviszonyok:  

’s birtokos 

személyes névmás birtokos esete 

 

szövegösszetartó eszközök:  

személyes névmás alanyesete 

 

tér- és időbeli viszonyok 

 

 

 

 

udvarias kérdések:  

Can you...? 

Would you like...? 

 

 

köszönés, elköszönés és visszaköszönés 

 

osztálytermi instrukciók megértése és 

követése a célnyelven 

 

reagálás egyszerű kérdésekre 

 

angol ábécé, szavak betűzése 

 

személyek, helyek, dolgok egyszerű 

körülírása, felismerése 

 

íráskészség: adatlap kitöltése 

 

megérkezés a repülőtérre és egy 

szállodába, bemutatkozás 

 

egyszerű udvarias kérdések és válaszok, 

kínálás, elfogadás, visszautasítás 

 

Files 2 A, B, C 

 

hétköznapi dolgok, berendezési 

tárgyak 

 

gyakori melléknevek, színek 

 

népszerű foglalkozások 

 

gyakori érzések  

 

határozatlan névelő: a/an 

 

többes szám kifejezése 

 

mutató névmások:  

this / that / these / those 

 

melléknevek helye a mondatban 

 

szövegösszetartó elemek:  

 

személyek, személyes tárgyak leírása 

 

egyszerű párbeszéd követése képi 

impulzus és hallott szöveg alapján 

 

útbaigazítás , instrukcióadás 

 

íráskészség: híres személy rövid 

bemutatása 
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quite, very, really 

 

felszólító mód: Let’s.. 

 

 

Files 3 A, B, C 

 

élet Nagy-Britanniában 

 

hétköznapi cselekvések 

 

gyakori foglalkozások 

 

egyenruhák 

 

társkeresés 

 

kérdőszavak 

 

Practical English  

Episode 2 

Randevú egy kávézóban, az első nap 

az irodában 

 

jelenidejűség: Present Simple 

kijelentés, kérdés, tagadás 

 

kérdések szórendje és 

hangsúlyozása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

időbeliség: a pontos idő 

 

város, ország tipikus jellemzőinek 

bemutatása  

 

foglalkozás bemutatása 

 

bemutatkozás: személyes preferenciák 

 

globális szövegértés: vélemény felismerése 

 

vélemény egyszerű kifejtése 

 

íráskészség: személyes bemutatkozás 

 

étlap, árak 

étel és ital rendelése egy kávézóban 

 

bemutatkozás, bemutatás 

 

Files 4 A, B, C 

 

család, családtagok, közeli barátok 

 

hétköznapi időbeosztás 

 

a hosszú élet titka 

 

 

 

 

 

 

birtokviszonyok: Whose? 

 

időbeliség: at, in, on prepozíciók 

 

térbeliség: at, in, to prepozíciók 

 

szövegösszefüggés: 

határozószavak helye a mondatban 

 

időbeliség: gyakoriságot kifejező 

határozószavak 

 

 

rendszeresen ismétlődő cselekvések, 

hétköznapi teendők, szokások leírása 

 

íráskészség, beszédkészség: interjú egy 

átlagos hétköznapról 

 

íráskészség: cikk egy magazinba a kedvenc 

napról 

 

olvasott szövegértés: a hosszú élet titka 

néhány országban 

 

olvasott szövegértés alapján 

véleményformálás 

 

Files 5 A, B, C 

 

X-Faktor: tehetségek, egykori 

győztesek 

 

szomszédok 

 

hétköznapi cselekvések 

 

időjárás, évszakok 

 

látnivalók Londonban 

 

 

Practical English  

Episode 3 

ruhavásárlás 

 

 

modalitás: képesség, engedély, 

tiltás kifejezése: can, can’t 

 

jelenidejűség: Present Continuous: 

kijelentés, kérdés, tagadás 

 

szókincs: összetett igék 

 

Present Simple és Present 

Continuous összehasonlítása 

 

szókincs: ruházat 

 

amerikai és brit angol 

 

képesség, engedély, tiltás kifejezése 

 

tehetségek és életutak egyszerű bemutatása 

 

kellemetlen szokások leírása 

 

időjárási körülmények és évszakok 

jellemzői 

 

tenni- és látnivalók Londonban 

 

íráskészség: blogbejegyzés nyaralás 

közben 

 

beszédkészség: vásárlás, árak, ruhaméretek 

 

telefonbeszélgetés 
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Files 6 A, B, C 

 

olvasási szokások  

 

kedvenc időtöltés 

 

zenehallgatási szokások, hangszerek 

 

dátumok, sorszámnevek 

 

hónapok, időjárás 

 

 

 

személyes névmás tárgyesete 

 

a like ige használata 

 

Present Simple és Present 

Continuous összehasonlítása: be 

vagy do segédige használata 

 

 

személyes szabadidős szokások 

bemutatása 

 

globális olvasott és hallott szövegértés: 

többszereplős  történet követése 

 

beszédkészség: interjú az olvasási 

szokásokról  

 

olvasott szövegértés: szöveg kiegészítése 

mondatrészletekkel 

 

részletekre figyelő hallott szövegértés: 

adatok kitöltése 

 

szövegalkotás képi impulzus alapján 

 

íráskészség: kérdőív kitöltése 

 

íráskészség: baráti email  

 

íráskészség: cikk írása a kedvenc 

időtöltésről 

 

Files 7 A, B, C 

 

A Nemzeti Portrégaléria 

 

Chelsea lányok: történet (téves 

navigáció) 

 

egy emlékezetes este 

 

 

 

 

 

 

Practical English  

Episode 4 

Eltévedés, városnézés 

 

 

múltidejűség: a létige múlt ideje: 

was, were 

kijelentés, kérdés, tagadás 

 

Past Simple: kijelentés, kérdés, 

tagadás 

 

szabályos és rendhagyó igék múlt 

idejű alakja  

-ed kiejtése 

 

időbeli viszonyok:  

múlt idejű időhatározók 

 

rögzült igekapcsolatok:  

go, get, have 

 

tájékozódás térben: útbaigazítással 

kapcsolatos szókincs 

 

szókincsfejlesztés: szóképzés 

(foglalkozások) 

 

íráskészség: híres történelmi személyek 

bemutatása 

beszédkészség kérdőív alapján: Mikor 

volt, hogy utoljára...? 

 

olvasott szövegértés: kérdések és válaszok 

párosítása 

 

beszéd- és íráskészség: interjú egy 

emlékezetes estéről 

 

beszédkészség: útbaigazítás kérése és 

adása, udvarias kérdések és kérések 

 

 

Files 8 A, B, C 

 

egy gyilkosság története 

 

egy patinás ház 

 

egy éjszaka egy szellemjárta 

szállodában 

 

szókincs: a ház részei 

 

múltidejűség: szabályos és 

rendhagyó igék 

 

térbeli viszonyok:  

there is, there are, 

there was, there were 

kijelentés, kérdés, tagadás 

 

helyet és mozgást kifejező 

prepozíciók 

  

 

olvasott szövegértés: igaz/hamis állítások, 

történet követése, információ kiszűrése 

 

beszédkészség: rendőrségi kihallgatás, 

ingatlan bérlése 

 

 

beszédkészség, íráskészség: saját otthon 

leírása 

 

 

Files 9 A, B, C 

 

 

mennyiségi viszonyok:  

 

olvasott szövegértés: híres személyek 

étrendje 
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szókincs: ételek, mennyiségek, 

mértékegységek 

 

„fehér arany”: só, cukor 

 

vetélkedők 

 

összehasonlítás 

 

 

 

Practical English  

Episode 5 

Étteremben 

 

megszámlálható és 

megszámlálhatatlan főnevek 

a/an, the, some, any 

kérdések: 

how much, how many 

 

 

minőségi viszonyok: 

melléknévfokozás: a melléknevek 

középfoka 

 

számnevek 

 

 

beszéd- és íráskészség: étkezési napló, 

ételreceptek 

 

beszédkészség: étkezési szokások kérdőív 

alapján 

 

olvasott szövegértés: érdekességek a sóról 

és cukorról 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: 

műveltségi vetélkedők 

 

szövegértés: étlap, árak 

 

beszédkészség: vacsorameghívás,  

étel és ital rendelése egy étteremben, 

jókívánságok  

 

Files 10 A, B, C 

 

a legveszélyesebb útvonal 

 

épületek és helyek 

 

összehasonlítás 

 

nyaralás, utazás 

 

kártyajóslás 

 

 

 

 

 

 

minőségi viszonyok: 

melléknévfokozás: a melléknevek 

felső foka 

 

jövőidejűség: going to jövő idő 

(tervezés és jóslás): kijelentés, 

kérdés, tagadás 

 

időbeli viszonyok:  

jövő idejű időhatározók 

 

rögzült igekapcsolatok 

 

 

 

olvasott szövegértés: a legveszélyesebb út 

 

beszéd- és íráskészség: turisztikai célpont 

bemutatása, hirdetés 

 

olvasott szövegértés (blog): utazással 

kapcsolatos problémák megkeresése 

 

beszédkészség: utazás megtervezése, 

javaslatok 

 

íráskészség: hivatalos email: szobafoglalás 

 

olvasott szövegértés: történet követése 

(látogatás egy kártyajósnál) 

 

beszédkészség: kártyajóslás szerepjáték 

 

Files 11 A, B, C 

 

első benyomások 

 

gyakori határozószavak 

 

életcélok, szándékok 

 

férfiak, nők és az internet 

 

 

Practical English  

Episode 6 

Indulás haza --  a szállodából a 

repülőtérre 

 

tömegközlekedés 

 

 

minőségi viszonyok: mód- és 

fokhatározók 

 

szóképzés: melléknévből 

határozószó 

 

rögzült igei vonzatok:  

to + Infinitive 

 

szókincs: az internet 

 

szövegösszetartó elemek: névelők: 

a/an, the, -- 

 

 

 

olvasott szövegértés: (utazási blog) 

információk azonosítása, mondatok 

kiegészítése 

 

beszédkészség: saját ország / lakóhely és 

egy úticél bemutatása szöveges impulzus 

alapján 

 

íráskészség: utazási blogbejegyzés írása 

 

olvasott szövegértés, beszéd- és 

íráskészség: életcélok, tanácsok 

 

beszédkészség: nők és férfiak eltérő 

internet használati szokásai 

 

beszédkészség: taxi rendelés, 

vonaljegyvásárlás 

 

Files 12 A, B, C 

 

  

beszédkészség: filmek (pl. látta-e már? 

stb.) 
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könyvek és filmek 

 

eddigi élettapasztalatok 

 

visszatekintés 

 

szavak szemantikai csoportosítása 

 

 

 

múltidejűség: Present Perfect 

használata 

kijelentés, kérdés, tagadás 

 

szabályos és rendhagyó igék 3. 

alakja, helyes kiejtése 

 

Present Perfect és Simple Past 

igeidők használatának 

összehasonlítása 

 

 

kérdésfeltevés 

 

 

beszédkészség: találgatás és interjú 

korábbi élettapasztalatokról 

 

olvasott szövegértés: (interjú egy híres brit 

színésszel) bekezdések címének 

azonosítása 

 

beszédkészség: válaszok alapján 

kérdésfeltevés 

 

olvasott szövegértés: (egy amerikai 

Angliában) igaz / hamis állítások 

 

 

ENGLISH FILE Third edition PRE-INTERMEDIATE 

 

Témakörök/ Kommunikációs 

szándékok 

(ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK) 

Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései 

 Idegen nyelvi kompetenciák 

 

 

Files 1 A, B, C 

 

személyes bemutatkozás 

 

személyes választások 

 

egy híres festmény 

 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK, CSALÁD 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

 

 

Practical English  

Episode 1 

problémák a szállodában 

 

kérdő szórend 

 

tér- és időbeli viszonyok:  

prepozíciók 

 

jelenidejűség: Present Simple és 

Present Continuous 

összehasonlítása 

 

 

 

 

 

reagálás egyszerű kérdésekre: otthon, 

család, munkahely / iskola, szabadidő 

 

angol ábécé, szavak betűzése 

 

számok 

 

íráskészség: adatlap kitöltése 

 

személyek fizikai körülírása, egyszerűbb 

személyiségjegyek felismerése 

 

íráskészség: személy bemutatása megadott 

szempontok és szövegmodell alapján 

 

olvasott: ki ismer jobban? 

 

beszédkészség: képleírás, képleírás 

követése 

 

beszédkészség: 

a viszontlátás öröme 

problémák jelzése, segítségkérés, segítség 

felajánlása 

 

Files 2 A, B, C 

 

nyaralás 

 

híres fotók története 

 

történet: egy sötét októberi este 

 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

 

múltidejűség: Simple Past és Past 

Countinuous használata 

 

szabályos és rendhagyó igék 

múltideje 

 

kiejtés: –ed végződés 

 

időbeli viszonyok: prepozíciók 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: 

félresikerült nyaralás története 

 

beszédkészség: saját nyaralás elmesélése 

megadott szempontok alapján 

 

olvasott szövegértés: egy híres fotó 

története 
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7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

 

 

 

szövegösszefüggés elemei: 

események időbeli sorrendje, 

időhatározók 

 

rögzült szókapcsolatok: hétköznapi 

cselekvések 

 

 

beszédkészség, íráskészség: a kedvenc 

fotóm bemutatása megadott szempontok és 

szövegmodell alapján 

 

olvasott szövegértés: történet kiegészítése 

megadott időhatározókkal, globális értés 

kérdések alapján 

 

beszédkészség: események követése és 

történetmesélés képi impulzus alapján 

 

olvasott szövegértés: fotózás 

múzeumokban 

 

Files 3 A, B, C 

 

tervek és álmok 

 

a repülőtéren 

 

személyes találkozások 

 

rövid és hosszú távú tervek 

megfogalmazása  

 

szavak körülírása, definiálása 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK, CSALÁD 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

9. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 

Practical English  

Episode 2 

problémák az étteremben 

 

jövőidejűség: going to használata 

(tervek, jóslás), Present Continuous 

(megegyezések) 

 

vonzatos igék:  

ige + prepozíció 

 

szövegösszetartó elemek: 

nem-kijelölő vonatkozói 

mellékmondat, vonatkozó névmások 

 

 

 

 

beszédkészség: interjúk a repülőtéren, 

utazási tervek 

 

olvasott szövegértés: híres repülőterek 

 

olvasott szövegértés: találkozó 

megbeszélése chatüzenetekben és 

telefonon 

 

íráskészség: baráti email utazási tervekről 

megadott szempontok és szövegmodell 

alapján 

 

beszédkészség: körülírás, definiálás 

 

olvasott szövegértés: a szókincs bővülése 

 

beszédkészség: étel és ital rendelése egy 

étteremben, problémák jelzése és 

megoldása 

 

 

Files 4 A, B, C 

 

szülők és tizenévesek 

 

háztartási feladatok 

 

divat és vásárlás 

 

hétvégi időtöltés 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK, CSALÁD 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

10. GAZDASÁG 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

múltidejűség: Present Perfect 

használata 

 

időbeli viszonyok:  

yet, just, already 

 

Present Perfect és Simple Past 

igeidők használatának 

összehasonlítása 

 

határozatlan, általános és tagadó 

névmások: something, anything, 

nothing stb. 

 

minőségi viszonyok: –ed és –ing 

végű melléknevek 

 

 

olvasott szövegértés: idegesítő szokások a 

családban 

 

olvasott szövegértés: interjú egy 

divattervezővel 

 

beszédkészség: fölöslegesen megvásárolt 

holmik, vásárlási szokások 

 

olvasott szövegértés: egy hétvége 

története, szabadidő szokások az Egyesült 

Királyságban 

 

beszédkészség: beszámoló az elmúlt 

hétvégéről 

 

olvasott szövegértés: egy érdekes bolti 

lopás története 

 

 

Files 5 A, B, C 

  

olvasott szövegértés: a felgyorsult életmód 
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felgyorsult életmód 

 

nagyvárosok, fővárosok 

lakóhely bemutatása 

 

étkezési szokások, egészséges 

életmód 

 

dolgok, személyek összehasonlítása 

 

vásárlás: üzletek, méretek, árak 

 

javaslatok kifejezése 

 

3. KÖRNYEZETÜNK 

 

6. ÉLETMÓD 

 

10. GAZDASÁG 

Practical English  

Episode 3 

Téves vásárlás 

minőségi viszonyok: melléknevek 

és határozók összehasonlítása, 

középfok, felsőfok,  

as ... as 

 

időbeli viszonyok: gyakoriságot 

kifejező határozószavak 

 

múltidejűség: Present Perfect 

használata 

 

időbeli viszonyok: ever 

 

mennyiségi viszonyok:  

too, (not) enough 

 

javaslatok: Why don’t you...? 

 

 

 

beszédkészség: saját életmód változásai 

 

olvasott szövegértés: személyes 

tapasztalatok nagyvárosokban 

 

beszédkészség, íráskészség: saját lakóhely 

bemutatása megadott szempontok és 

szövegmodell alapján 

 

olvasott szövegértés: egészséges és káros 

szokások 

 

beszédkészség: személyes életmód 

bemutatása megadott szempontok alapján 

 

 

beszédkészség: vásárlás egy sportboltban, 

problémák jelzése és megoldása  

 

 

Files 6 A, B, C 

 

pesszimista vagy optimista 

életszemlélet 

 

ellentétes jelentésű igék 

 

ígéretek betartása 

 

álmok jelentése 

 

a jövő fürkészése 

 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK, CSALÁD 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

 

jövőidejűség: will, won’t (jóslás, 

hirtelen döntés, felajánlás, ígéret) 

 

kiejtés: mondat tagolása, folyékony 

beszéd 

 

időbeli viszonyok: az eddig tanult 

igeidők átismétlése 

 

vonzatos melléknevek 

 

kiejtés: két szótagú igék 

hangsúlyozása 

 

vonzatos igék: ige + back 

 

 

 

 

beszédkészség, olvasott szövegértés: 

pesszimista életszemlélet és humor 

 

beszédkészség: az optimista életszemlélet 

pozitív hatásai  

 

beszédkészség: reagálás jóslásra 

 

olvasott szövegértés: gyakran be nem 

tartott ígéretek 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: 

álmok elemzése, értelmezése 

 

beszédkészség: kérdés-felelet az eddig 

tanultak összefoglalására 

 

olvasott szövegértés: zene hatása a 

sportteljesítményre 

 

Files 7 A, B, C 

 

wiki: Hogyan...? 

 

tanácskérés és –adás 

 

vonzatos igék 

 

boldognak lenni 

 

nyelvtanulás egy hónap alatt 

 

szabályok  

 

 

rögzült igei vonzatok:  

to + Infinitive, Gerund használata 

 

modalitás:   

kötelezettség, tiltás: 

must, mustn’t,  

have to, don’t have to használata 

 

minőségi viszonyok: fokhatározók 

(very, quite stb.) 

 

 

birtokviszonyok: have got 

használata 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: 

„Hogyan ...?” kezdetű cikkek és 

rádióműsor alapján véleménykifejtés, 

tanácsadás 

 

íráskészség: „Hogyan...?” kezdetű cikk 

írása 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: mi 

tesz minket boldoggá? 

 

beszédkészség: a zene hatása a 

hangulatunkra, érzelmeinkre 
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2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

4. AZ ISKOLA 

 

6. ÉLETMÓD 

 

Practical English  

Episode 4 

A patikában 

Hétköznapi betegségek tünetei 

 

 

olvasott szövegértés: beszámoló egy 

újságírói kísérletről: egy hónap alatt 

megtanulni egy nyelvet 

 

beszédkészség: személyes nyelvtanulási 

tapasztalatok 

 

íráskészség: információ kérése hivatalos 

levélben megadott szempontok és 

szövegmodell alapján 

 

beszédkészség: vásárlás a patikában, 

tünetek leírása, társalgási fordulatok 

 

Files 8 A, B, C 

 

Nem tudom, mit tegyek! 

 

Ha valami elromolhat,... 

 

összetéveszthető igék 

 

összetett igék: get 

 

természeti katasztrófák 

 

utazás 

 

irodalmi művek: novella 

 

3. KÖRNYEZETÜNK 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

9. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 

 

modalitás: tanácsadás: 

should, shouldn’t  

 

 

logikai viszonyok: feltételesség:  

First Conditional 

 

birtokviszonyok: birtokos névmások 

használata állítmányként (mine, 

yours stb.) 

 

minőségi viszonyok: módhatározók 

 

szóképzés: melléknevekből 

határozószavak 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: 

problémafelvetés, tanácsadás 

 

íráskészség: tanács írása egy internetes 

honlapra 

 

olvasott szövegértés: Murphy törvényei 

 

beszédkészség: egy család kalandos 

utazása 

 

olvasott szövegértés: egy modern novella 

(O.Henry: Girl) cselekményének követése 

 

íráskészség: jelenet írása a novella 

szereplőivel 

olvasott szövegértés: miért nem beszélnek 

idegen nyelveket a britek? 

 

Files 9 A, B, C 

 

Mit tennél? 

 

állatvilág 

 

félelmek, fóbiák 

 

életrajzok, életutak 

 

az élet fontos eseményei 

fordulópontjai 

 

3. KÖRNYEZETÜNK 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK, CSALÁD 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

Practical English  

Episode 5 

 

logikai viszonyok: feltételesség:  

Second Conditional 

 

időbeli viszonyok: időtartam: for, 

since használata Present Perfect 

igeidővel 

 

múltidejűség: Present Perfect és 

Simple Past használatának 

összehasonlítása 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: 

reagálás vészhelyzetben, állattámadás 

esetén 

 

beszédkészség, szókincsfejlesztés: furcsa 

fóbiák 

 

olvasott szövegértés: fóbiák lehetséges 

kezelése 

 

olvasott szövegértés: híres zenészek: apa 

és fia  

 

beszéd- és íráskészség: egy idős személy 

életútjának bemutatása megadott 

szempontok és szövegmodell alapján 

 

beszédkészség: útbaigazítás térkép alapján, 

bocsánatkérés 
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Útbaigazítás, tömegközlekedés 

Bocsánatkérés 

 

Files 10 A, B, C 

 

feltalálónők híres találmányai 

 

iskolatípusok, tantárgyak 

 

személyes döntések, választások 

 

9. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 

 

4. AZ ISKOLA 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK, CSALÁD 

 

jelenidejűség és múltidejűség: 

Present and Past Passive 

 

múltidejűség: used to (kijelentés, 

tagadás) 

 

kiejtés: used to / didn’t use to 

 

modalitás: lehetőség: might 

használata 

 

szóképzés: főnevek 

 

olvasott szövegértés: feltalálónők híres 

találmányai  

 

beszédkészség: páros kvíz megadott 

szöveges információ alapján 

 

olvasott szövegértés: híres személyek 

iskolai teljesítménye 

 

beszédkészség: iskolai emlékek 

 

beszédkészség és olvasott szövegértés: a 

túl sok döntési helyzet hatása a lelki 

egészségre 

 

olvasott szövegértés: hős delfinek egy 

cápatámadás során 

 

Files 11 A, B, C 

 

vesztesek 

 

szókincs: sport 

 

alvási szokások 

 

véletlenek 

 

hasonlóság kifejezése 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

6. ÉLETMÓD 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

Practical English  

Episode 6 

Elbúcsúzás 

 

térbeli viszonyok: mozgást jelentő 

prepozíciók 

 

összetett igék szórendje 

 

szövegösszetartó elemek: so és 

neither használata 

 

szókincsfejlesztés: sport (sportágak, 

helyszínek, cselekvések, felszerelés) 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: 

vesztesnek lenni 

 

íráskészség: vélemény kifejtése megadott 

szempontok és szövegmodell alapján 

 

beszédkészség, olvasott szövegértés: alvási 

és ébredési szokások, kérdőív 

 

olvasott szövegértés: ikrek véletlen 

találkozása 

 

olvasott szövegértés: véletlen találkozás 

online felületeken 

 

beszédkészség: hasonlóságok keresése és 

kifejezése 

 

olvasott szövegértés: telefonbeszélgetés, 

reagálás váratlan hírekre 

 

Files 12 A, B, C 

 

meghökkentő hírek 

 

pletykálás 

 

say / tell használata 

 

kvíz az eddig tanultakból 

 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

múltidejűség: Past Perfect 

 

függő beszéd:  

reporting verbs  

kérések, kérdések 

múltidejűség 

 

alanyra vonatkozó kérdések 

(segédige nélkül)  

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség: 

meghökkentő hírek a világból 

 

beszédkészség: a pletykálás a hétköznapi 

életben 

 

olvasott szövegértés: a pletyka pozitív 

hatásai 

 

olvasott szövegértés: kvíz a tankönyv 

anyagából 
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2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

írás- és beszédkészség: vetélkedőkérdések 

készítése, társasjáték 

 

olvasott szövegértés: meghökkentő hír egy 

véletlen találkozásról 

 

 

ENGLISH FILE Third edition INTERMEDIATE 

 

Témakörök/ Kommunikációs 

szándékok 

(ÉRETTSÉGI 

TÉMAKÖRÖK) 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései Idegen nyelvi kompetenciák 

 

 

Files 1 A, B 

 

ételek, étkezés, főzés 

 

családi élet 

 

 

6. ÉLETMÓD 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK,  

CSALÁD 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

 

Practical English 

Episode 1: Találkozás a 

szülőkkel 

 

 

jelenidejűség: Present Simple és Present 

Continuous összehasonlítása és helyes 

használata, 

action / non-action verbs 

 

jövőidejűség: Present Continuous, going 

to, will / won’t összehasonlítása és helyes 

használata 

 

szövegösszetartó eszközök: each other 

 

 

 

 

 

How + adjective 

What + noun 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: étkezési szokások, egészséges 

táplálkozás, élelmiszerek fajtái, 

elkészítési módok 

 

beszédkészség: véleménykifejtés 

provokatív állításokkal kapcsolatban 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: a családi élet változásai, 

különböző személyiségek, a család 

hatása a személyiségre 

 

íráskészség: egy jó barát bemutatása 

 

hallott szövegértés és beszédkészség: 

bemutatás és bemutatkozás, reagálás 

meglepő információra, jó vagy rossz 

hírre, „időnyerő” kifejezések 

 

Files 2 A, B 

 

pénzügyek 

 

új életet kezdeni / nagy 

kihívások 

 

 

10. GAZDASÁG 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

 

 

 

 

múltidejűség: Present Perfect és Past 

Simple összehasonlítása és helyes 

használata 

 

időbeli viszonyok: for / since használata 

 

Present Perfect Continuous 

 

erős melléknevek használata 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: pénzügyek, gazdaság, pénzzel 

kapcsolatos kifejezések 

 

beszédkészség: pénzzel, vásárlással 

kapcsolatos tapasztalatok 

 

olvasott szövegértés: egy diszlexiás 

milliomos 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: eddigi élettapasztalatok, új élet 

kezdése, jótékonysági tevékenységek 

 

íráskészség: baráti email 

 

Files 3 A, B 

 

Nagyvárosi közlekedés: 

verseny Londonon keresztül 

 

 

minőségi viszonyok: a melléknevek és 

határozószavak közép- és felsőfoka 

 

szövegösszetartó eszközök: névelők 

használata: a / an, the, no article 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: közlekedés, tömegközlekedés, 

utazás, útbaigazítás, biztonság, felelős 

magatartás 
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sztereotípiák, férfiak és nők 

szerepe a társadalomban 

 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK,  

CSALÁD 

 

Practical English  

Episode 2: Találkozás egy 

bonyolult hírességgel 

 

állandósult szókapcsolatok: igék vagy 

melléknevek + prepozíciók 

 

 

beszédkészség: egyetértés, egyet nem 

értés, véleménykifejtés provokatív 

állításokkal kapcsolatban 

 

íráskészség: cikk egy magazinba a 

lakóhely közlekedéséről 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: sztereotípiák, női és férfi 

szerepek a társadalomban és a családban 

 

beszédkészség: interjúkészítés, 

véleménykifejtés, egyetértés, egyet nem 

értés 

 

Files 4 A, B 

 

siker és sikertelenség 

 

modern illemszabályok 

 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

4. ISKOLA 

 

 

modalitás: can, could, be able to 

használata 

 

szövegösszetartó eszközök: reflexive 

pronouns 

 

-ed / -ing végződésű melléknevek 

 

modalitás: kötelesség kifejezése: must, 

have to, should 

 

múltidejűség: should have 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: nyelvtudás és más új 

készségek, képességek elsajátítása, 

hatékony nyelvtanulási tippek 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: illemszabályok a mai világban 

(pl. mobiltelefonálás etikettje, 

vendégség, más családok, országok 

illemszabályai stb.) 

 

 

 

Files 5 A, B 

 

sport babonák 

 

szerelem első látásra 

 

 

 

7. SZABADIDŐ, 

MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK,  

CSALÁD 

 

 

Practical English  

Episode 3: Régi barátok 

 

múltidejűség: Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect összehasonlítása 

és helyes használata 

 

múltidejűség, időbeli viszonyok: usually 

és used to használata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: sport: szereplők, eszközök, 

helyszínek, tevékenységek, híres 

sportesemények és sportolók, anekdoták 

 

íráskészség: történet leírása 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: kapcsolatok, ismerkedés, 

közösségi média használata 

 

beszédkészség: érvek alátámasztása 

példákkal 

 

beszédkészség: engedély és kérés 

kifejezése, rég nem látott ismerős 

köszöntése 

 

 

Files 6 A, B 

 

helyszíni forgatás 

 

 

Passive használata minden igeidőben 

 

 

modalitás: következtetés, valószínűség 

kifejezése: might, can’t, must 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: mozi, filmek, műfajok, a 

filmkészítés szereplői, eszközei, 

tevékenységei, híres filmek és 

filmjelenetek, anekdoták 
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első benyomások, külső alapján 

ítélkezni 

 

7. SZABADIDŐ, 

MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK,  

CSALÁD 

 

 

íráskészség: egy film kritikája 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: profilképek a közösségi 

médiában, testrészek, cselekvések, külső 

leírás, az első benyomások fontossága és 

az ítélkezés veszélyei, híres emberek 

 

 

Files 7 A, B 

 

egy különleges iskola fiúknak 

 

az ideális otthon 

 

 

4. ISKOLA 

 

3. KÖRNYEZETÜNK 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK,  

CSALÁD 

 

Practical English  

Episode 4: Egy fiús este 

 

logikai viszonyok: First Conditional, jövő 

idő kifejezése: when, until 

 

 

make és let igék használata 

 

logikai viszonyok: Second Conditional 

 

 

 

 

 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: iskolarendszer, iskolatípusok, 

iskolai tevékenységek, gyereknevelés, 

saját iskola bemutatása, tanulással 

kapcsolatos tervek 

 

beszédkészség: vita, érvelés, érvek 

strukturálása 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: otthon, épületek, híres emberek 

otthona, az ideális otthon 

 

íráskészség: saját otthon leírása 

 

beszédkészség: javaslatok, 

bocsánatkérés, magyarázkodás 

 

Files 8 A, B 

 

vásárlói panaszok 

 

az ideális munkahely, üzleti 

ötletek 

 

 

10. GAZDASÁG 

 

5. A MUNKA VILÁGA 

 

Revise and check 

Files 7+8 

visszatekintés: az eddig tanultak 

összefoglalása 

 

Függő beszéd: kijelentés és kérdés 

 

szóképzés: igéből főnév 

 

 

igealakok: gerunds and infinitives 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: vásárlás és eladás, modern 

vásárlási szokások, vásárlói panaszok 

 

íráskészség: vásárlói panaszlevél  

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: a munka világa: szereplők, 

helyszínek, tevékenységek 

 

beszédkészség: egy új termék / 

szolgáltatás kitalálása és bemutatása 

 

íráskészség: önéletrajz és motivációs 

levél 

 

Files 9 A, B 

 

szerencsés találkozások 

 

információáradat 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

 

logikai viszonyok: Third Conditional 

 

szóképzés: melléknevek és 

határozószavak 

 

 

mennyiségi viszonyok: a little, a few, a 

lot, enough, too much, too many stb. 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: szerencsés találkozások, 

segítségnyújtás idegeneknek, a szerencse 

szerepe híres személyek karrierjében 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: elektronikai berendezések, 

modern médiahasználat, 
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9. TUDOMÁNY ÉS 

TECHNIKA 

 

7. SZABADIDŐ, 

MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

Practical English  

Episode 5: Váratlan események 

 

rögzült igei szókapcsolatok (phrasal 

verbs)  

 

 

információáradat, multitasking, 

„kikapcsolás”  

 

íráskészség: újságcikk egy magazinba: 

előnyök és hátrányok 

 

beszédkészség: udvarias kérdések, 

problémamegoldás 

 

Files 10 A, B 

 

korunk hősei 

 

két gyilkossági rejtély 

 

 

5. A MUNKA VILÁGA 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

szövegösszetartó eszközök: kijelölő és 

nem kijelölő vonatkozói mellékmondatok 

 

összetett szavak 

 

szövegösszetartó eszközök: 

visszakérdezés („ugye?”) 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: híres személyek, korunk 

befolyásos ikonjai 

 

íráskészség: életrajz írása egy érdekes 

vagy sikeres személyről 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: bűnözés, híres 

bűncselekmények, megoldatlan rejtélyek, 

rendőrségi kihallgatás, krimi részlet 

 

 

 

ENGLISH FILE Third edition UPPER-INTERMEDIATE 

 

Témakörök/ Kommunikációs 

szándékok 

(ÉRETTSÉGI 

TÉMAKÖRÖK) 

Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései 

 Idegen nyelvi kompetenciák 

 

 

Files 1 A, B 

 

kérdések és válaszok 

 

Hiszel benne? 

 

1. SZEMÉLYES 

VONATKOZÁSOK, CSALÁD 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

5. A MUNKA VILÁGA 

 

Colloquial English  

Talking about... interviews 

 

kérdőszavak, kérdő szórend 

 

segédigék 

 

minőségi viszonyok:  

the ...  the ...  

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: kérdezz-felelek, interjúk 

hírességekkel, extrém állásinterjúk 

  

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: paranormális élmények, aláírás 

elemzése 

 

szókincs: összetett melléknevek, 

módhatározók 

 

beszédkészség: állásinterjúk 

 

 

Files 2 A, B 

 

Hívjunk orvost? 

 

Idősebb és bölcsebb? 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

6. ÉLETMÓD 

 

múltidejűség: Present Perfect Simple és 

Continuous összehasonlítása és helyes 

használata 

 

minőségi viszonyok: melléknevek 

sorrendje, melléknevekből képzett 

főnevek 

 

 

hallott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: elsősegélynyújtás, egészség, 

betegségek, sérülések, gyógykezelések, 

látogatás az orvosnál, kiberchondria  

 

íráskészség: baráti email, beszámoló egy 

betegségről 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: idősek és fiatalok, ruházat és 

divat, életkornak megfelelő öltözködés  
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íráskészség: ruhadarabok hirdetése az 

eBay-en 

 

olvasott szövegértés: sámánizmus 

 

Files 3 A, B 

 

légiközlekedés 

 

rendkívül rövid történetek 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

 

 

 

Colloquial English  

Talking about... children’s 

books 

 

múltidejűség: narrative tenses, Past 

Perfect Continuous 

 

szabályos és rendhagyó igék múlt ideje 

 

minőségviszonyok: so/such ... that 

 

minőségviszonyok: határozók helye a 

mondatban 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: igaz történetek a repülésről, 

történetmesélés 

 

olvasott szövegértés, szókincs, 

beszédkészség: 50-szavas történetek, 

olvasási szokások, egy amerikai novella 

 

íráskészség: egy 50-szavas történet, egy 

rövid novella 

 

 

 

beszédkészség: gyerekkönyvek 

 

Files 4 A, B 

 

környezeti bűntudat 

 

kockázatvállalás 

 

3. KÖRNYEZETÜNK 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

7. SZABADIDŐ, 

MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

jövőidejűség: Future Perfect és Future 

Continuous  

 

logikai viszonyok: Zero and First 

Conditionals 

jövő idejű összetett mondatok 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: környezettudatosság, extrém 

időjárási körülmények, spekulálás a 

jövőről 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: kockázatvállalás, sport és 

szabadidő, járművezetés, 

sebességfüggőség 

 

szókincs: állandósult szókapcsolatok a 

take igével 

 

íráskészség: „érvek és ellenérvek” 

blogbejegyzés írása 

 

olvasott szövegértés: repülő emberek 

 

Files 5 A, B 

 

túlélők klubja 

 

idegesítő dolgok, megbánás 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

7. SZABADIDŐ, 

MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

Colloquial English  

Talking about ... waste 

 

logikai viszonyok: Unreal Conditionals 

 

kifejezések a wish igével 

 

minőségi viszonyok: -ed, -ing végű 

melléknevek 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: reagálás vészhelyzetekben, 

túlélési stratégiák, érzések, érzelmek 

 

íráskészség: cikk írása a biztonságról 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: érzelmek, megbánás 

 

 

 

beszédkészség: hulladék, pazarlás, 

újrahasznosítás 

 

Files 6 A, B 

 

igealakok: gerunds and infinitives 
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zene és érzelmek 

 

„Csipkerózsika” -- alvási 

szokások 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

6. ÉLETMÓD 

 

7. SZABADIDŐ, 

MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

 

used to / be used to / get used to helyes 

használata 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: zenehallgatási szokások, 

kedvenc zene, a zene hatása az 

érzelmekre 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: alvási szokások, érdekességek, 

alvajárás 

 

 

olvasott szövegértés: egy szerencsés 

túlélési történet 

 

Files 7 A, B 

 

Ne vitatkozz! 

 

Színészmesterség 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

7. SZABADIDŐ, 

MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

Colloquial English  

Talking about ... acting 

 

 

modalitás: Past modals,  

would rather 

 

 

érzékelést kifejező igék használata 

 

minőségi viszonyok: as 

 

 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: vitakultúra, különbségek férfiak 

és nők között, egy pszichológus tippjei: 

hogyan vitatkozzunk 

 

szókincs: összetéveszthető igék 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: testrészek, érzékszervek, 

érzések, interjú egy színésszel, testbeszéd 

 

íráskészség: egy fotó leírása 

 

beszédkészség: interjú egy híres 

színésszel, színházlátogatási szokások 

 

Files 8 A, B 

 

Betörők, rablók 

 

Hírek 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

7. SZABADIDŐ, 

MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 

 

 

 

 

Passive minden igeidőben 

 

it is said that..., he is thought to... stb. 

 

műveltetés: have something done 

 

függő beszéd: reporting verbs 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: bűncselekmények és büntetés, 

illegális cselekmények, interjú egy 

betörővel, bűncselekmények megelőzése, 

internetes bőncselekmények 

 

íráskészség: vélemény kifejtése egy 

cikkben illegális cselekedetekkel 

kapcsolatban 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: a média, médiafogyasztási 

szokások, újságírók hétköznapjai, interjú 

egy lesifotóssal 

olvasott szövegértés: egy híres újságíró 

rejtélyes halála 

 

Files 9 A, B 

 

igazság és hazugság 

 

megavárosok 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

 

szövegösszetartó eszközök:  

ellentét kifejezése (összetett mondatok) 

névmások (whatever, whenever stb.) 

 

mennyiségi viszonyok: countable and 

plural nouns 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: a reklámok világa, egy kísérleti 

üzleti modell, vállalkozások 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: megavárosok, interjú egy 

útikönyv-íróval 

 

szókincs: szóképzés (előtagok, utótagok) 
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3. KÖRNYEZETÜNK 

 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

10. GAZDASÁG 

 

Colloquial English  

Talking about ... advertising 

 

íráskészség: beszámoló írása egy 

honlapra a lakóhelyről 

 

beszédkészség: interjú egy híres 

reklámszakemberrel, reklámfogyasztási 

szokások 

 

Files 10 A, B 

 

A hold sötét oldala – 

tudományos kísérletek 

 

A szavak hatalma 

 

2. EMBER ÉS 

TÁRSADALOM 

 

9. TUDOMÁNY ÉS 

TECHNIKA 

 

 

 

mennyiségi viszonyok: all, every, both 

stb. 

 

 

szövegösszetartó eszközök: névelők 

helyes használata 

 

 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: tudományos tények és tévhitek, 

tudománnyal kapcsolatos kérdés-felelet, 

híres tudósok, veszélyes kísérletek 

 

olvasott szövegértés, beszédkészség, 

szókincs: híres beszédek, tippek 

prezentáció készítéséhez és előadásához 

 

szókincs: állandósult szókapcsolatok 

 

olvasott szövegértés: kölcsönös 

segítségnyújtás 

 

 

 

New English File Advanced 

 

Témakörök, szókincs 
Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései 
Idegennyelvi kompetencia 

File 1A – What motivates you? 

Motiváció 

A munka világa 

Szövegösszetartó elemek 

(ok, okozat, cél, szembeállítás) 

Szókincsbővítés 

Olvasott szöveg értése, következtetés az 

ismeretlen jelentésre 

Beszédkészség 

File 1B – Who am I? 

Személyiség-típusok 

Család 

Vita és egyetértés 

Szókapcsolatok 

A have ige jelentései és 

használata: birtoklás, műveltetés; 

főige, segédige 

Beszédkészség: vita, képleírás, következtetés 

Szókincsbővítés egy dalon keresztül 

File 1C – Whose language is it? 

Nyelv és nyelvészeti 

alapfogalmak 

Saját vélemény kifejtése és 

hangsúlyozása 

 

Névmások 

(személyes, visszaható) 

Nyelvtani tudatosság, nyelvi pontosság, nyelvi 

stílusjegyek 

Beszédkészség: véleménykifejtés 

File 1 Writing – A letter of 

application 

Szövegelemzés 

Hasznos kifejezések 

Hivatalos/informális nyelvi 

elemek 

File 1 – Colloquial English 

Hétköznapi kifejezések a család 

témakörében 

Levélben használt kifejezések 

 

 

A hétköznapi életben használt 

kifejezések 

Íráskészség: hivatalos levél 

 

 

 

Beszédkészség: hétköznapi nyelvhasználat 

File 2A – Once upon a time 

Fogalmak és azok képzése 

Gyermekkori emlékek elbeszélése 

Visszaemlékezések 

Elbeszélő igeidők 

A used to használata 

would 

Olvasott szöveg értése, címválasztás, 

következtetés az ismeretlen jelentésre 

Beszédkészség: a múlt elbeszélése 
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Témakörök, szókincs 
Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései 
Idegennyelvi kompetencia 

File 2B – Are there really 31 hours in a 

day? 

Az idő – szavak, kifejezések 

Szimultán munkavégzés 

Személytelen szerkezetek 

használata 

A bizonytalan információ 

közlésének módja 

Beszédkészség: párbeszéd 

Szöveg összefoglalása 

Információ párosítása 

Szókincsbővítés 

File 2C – 50 ways to leave your lover 

A get-et tartalmazó kifejezések 

Kapcsolati problémák 

A get különböző használatai 

Műveltetés 

Beszédkészség: hallott szöveg 

elemzése szóban 

Olvasott szöveg értése, kiegészítése 

Szókincsbővítés 

File 2 Writing – An article 

Szövegelemzés 

Vázlatírás 

Az újságcikk műfaja 

File 2 – Colloquial English 

Kifejezések a tudomány és technika 

világából 

Szinonimák 

Változatos szóhasználat 

 

 

A hétköznapi életben használt 

kifejezések 

Íráskészség: újságcikk 

 

 

 

Beszédkészség: hétköznapi 

nyelvhasználat 

File 3A – Breaking the silence 

Hangok, zajok, beszéd 

Következtetés és spekuláció 

A módbeli segédigék és a 

spekuláció 

Szókincsbővítés 

Olvasott szöveg értése 

 

File 3B – Lost in translation 

Könyvek 

Fordítás 

Hangsúlyozás: fordított 

szórend 

Olvasott szöveg értése, következtetés 

az ismeretlen jelentésre 

File 3C – Are you suffering from 

Affluenza? 

A pénz világa 

A pénz és az emberi kapcsolatok viszonya 

Óhajtó mondatok és a múlt idő Olvasott szöveg értése és szóbeli 

értelmezése 

Szókincsbővítés 

hallott szöveg értése 

 

File 3 Writing – A review 

Szövegelemzés 

A kritika műfaja 

Vázlatírás 

File 3 – Colloquial English 

Kifejezések a pénz világából 

A határozói igenevek és a 

jelzős szerkezetek 

 

 

A hétköznapi életben használt 

kifejezések 

Íráskészség: kritika 

 

 

 

Beszédkészség: hétköznapi 

nyelvhasználat 

File 4A – History goes on 

Háború és hadviselés 

Történelmi filmek 

Szövegösszetartó elemek 

(határozók) 

Olvasott szöveg értése, kiegészítése 

Beszédkészség 

Íráskészség: film leírása 

Szókincsbővíés 

File 4B – Help yourself 

Jelzős szerkezetek 

Könyvek 

Főnévi igenév és gerundium Olvasott szöveg értése 

Beszédkészség: udvariasság 

Szókincsbővítés 

File 4C – Can’t live without it 

A telefonálás sajátos nyelvezete 

Jelzők és vonzatok 

Feltételes mód Olvasott szöveg értése, következtetés 

az ismeretlen jelentésre 

Beszédkészség 

File 4 Writing – Discursive essay 

Szövegelemzés 

Az esszé műfaja 

Vázlatírás 

File 4 – Colloquial English 

Valóság és fikció 

 

Érvek és azok bevezetése 

 

 

 

A hétköznapi életben használt 

kifejezések 

Íráskészség: esszé 

 

 

 

Beszédkészség: hétköznapi 

nyelvhasználat 

 

 

Témakörök, szókincs 
Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései 
Idegennyelvi kompetencia 

File 5A – Who’s in control? 

Szóképzés: előtagok 

Az engedély, a kötelesség és a 

szükség kifejezésének formái 

Olvasott szöveg értése 

Beszédkészség: véleménynyilvánítás 
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Elvek, szabályok, törvények Törvényhozás, 

az állam szerepe 

 

Szókincsbővítés: szóképzés 

előtagokkal 

File 5B – Just any old bed? 

Helyek, irányok, mozgás 

Művészet 

Érzékelést kifejező igék Olvasott szöveg értése: irodalmi 

szöveg értelmezése, hosszabb szöveg 

feldolgozása 

Szókincsbővítés 

File 5C – Trick or treatment? 

Egészség és gyógymódok 

Hasonlatok 

Főnévi igenév és gerundium Olvasott szöveg értése: hosszabb 

újságcikk feldolgozása 

Beszédkészség: véleménynyilvánítás 

File 5 Writing – A report 

Szövegelemzés 

A jelentés műfaja 

Vázlatírás 

File 5 – Colloquial English 

A művészet és művészek 

Ajánlás és általánosítás Íráskészség: jelentés 

 

 

Beszédkészség: hétköznapi 

nyelvhasználat 

 

File 6A – A moving experience 

Utazás, turizmus 

Ingázás 

Jövőbeni tervek Olvasott szöveg értése 

Szókincsbővítés 

Beszédkészség: véleménykifejtés 

File 6B – Pets and pests 

Természet, környezet, élővilág 

Ellipszis és visszautalás Beszédkészség: kifejezések, 

szókapcsolatok; vita 

Szókincsbővítés 

Olvasott szöveg értése, információ 

keresése 

 

Témakörök, szókincs 
Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései 
Idegennyelvi kompetencia 

File 6C – The promised land 

Választott országok 

Gyakran összekevert szavak 

A mondanivaló hangsúlyozása: 

nyomatékosító 

mondatszerkezetek 

Olvasott szöveg értése: autentikus 

irodalmi szöveg olvasása és 

értelmezése 

File 6 Writing – Discursive essay (2) 

Szövegelemzés 

Az esszé műfaja 

Vázlatírás 

File 6 – Colloquial English 

Találkozás állatokkal 

Vélemény kifejtése és 

megcáfolása 

Íráskészség: esszé 

 

 

 

Beszédkészség: hétköznapi 

nyelvhasználat 

File 7A – A recipe for disaster 

Étkezés, étel, főzés 

Összevont alakok, birtokos eset Olvasott szöveg értése: autentikus 

irodalmi szöveg 

Szókincsbővítés 

Beszédkészség 

File 7B – Sport on trial 

Szóképzés: melléknevek, főnevek, igék 

A so és  a such használata Olvasott szöveg értése: 

információ-keresés 

Beszédkészség: vita 

File 7C – The funniest joke in the world? 

Humor 

Összehasonlítás Olvasott szöveg értése: tömör 

autentikus szövegek értelmezése 

File 7 Writing – A complaint 

Szövegelemzés 

A panaszlevél műfaja 

File 7 Colloquial English 

Főzés szerte a világon 

Hasznos kifejezések Íráskészség: levél 

 

 

Beszédkészség: hétköznapi 

nyelvhasználat 

 

 

 

Matura Leader B1 

 

Modul Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései 

Funkciók 

1. People Present Simple, Present Continuous 
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adverbs of time 

Stative vebs 

Wh- questions 

Word order 

Giving opinion 

Likes and dislikes 

The English sentence 

Different parts of speech 

Word building - Adjectives 

Word order of adjectives 

Linkers  

Cohesive devices 

Giving opinion 

Agreeing and disagreeing 

2. Houses There is; there are 

Prepositions of places 

Discussion – agreeing and disagreeing 

Nouns – countable and uncountable 

Articles 

Word building - Nouns 

Suffixes 

Useful expressions – Guess what, Well, You know... 

3. School Talking about some experience in the past 

Grammar - Personal pronouns/ Possessive adjectives/ 

Possessive pronouns, Possessive case, 

Grammar - Reflexive pronouns 

Reciprocal pronouns, Other / Another 

Indirect questions; 

Cohesion 

must and mustn’t 

4. Work Collocations; 

should, have to 

Giving advice – had better; would rather 

Have to, must 

Yes/No and Wh- questions 

Modals 

Can, could, may, able to 

Suffixes of nouns – professions and jobs 

Linkers – in addition, furthermore, in fact ... 

so, as, since, although... 

5. Family and social life Used to 

Past Simple 

Irregular verbs 

Time clauses 

Past Simple and Past Progressive 

Different parts of speech – nouns, adjectives, pronouns, 

verbs, adverbs 

Making suggestions: How about...? Let’s...; We could .... 

6. Food How much…?/How many…?/much/many/ 

a lot of / lots of / a little / little / a few / few, 

Some/any/no 

Countable and uncountable nouns 

Comparatives 

Nouns 

without singular or plural 

Providing encouragement - Saying how you feel 

Expressing preferences 

7. Shopping and services A packet / a loaf / a can / a tin ... of 
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Expressing future 

Different use of Future WILL 

Verbs: fit – suit - match 

Emphasising; Expressing result /consequence 

8. Travelling and tourism Present Perfect Simple vs Past Simple 

Past Continuous 

for, since 

Suffixes – Nouns 

-ity, -ment, -ance, -ence 

Pronouns 

Agreeing - Disagreeing 

9. Art and culture Verb forms I 

-ing 

Defining Relative caluses  

Non-defining Relative caluses 

Sentence transformation – Relative clauses 

Verb forms II - 

bare infinitive 

Verb forms III - 

full infinitive 

likes and dislikes 

10. Sport Question tags 

Verbs with two objects 

Double conjunctions 

Indirect questions 

Modals 

Expressing opinion and giving reason 

11. Health Zero Conditional 

Conditional Sentences Type 1 

Conditional Sentences Type 2 

Sentence transformation 

Wish / It’s time 

Mistake correction; spelling 

Asking for advice 

12. Science and technology Collocations 

Passive Voice 

Predictions 

Passive Voice 

Adjectives and adverbs 

Linking words and phrases 

Giving advice 

13. Nature Definitions 

Clauses of purpose, 

Clauses of reason 

Exclamatory sentences 

Subordinate clauses 

Planning 

14. Society Word building 

Past Perfect Simple 

Reported speech - statements 

Reported speech – Commands and requests 

Linking words 

Agreeing and disagreeing 

15. Knowledge of English-speaking countries both...and, neither ...nor, either ....or 

all/each/every, none 

Prepositions of places 

Word building 

Exclamations 



34 
 

Adjectives - 

comparative 

Tests-Practice Test and Mock Exam  

 

 

 

Matura Leader B2 

 

Modul Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései 

Funkciók 

1. People Vocabulary related to personality and clothing 

Adjectives describing people 

Word building – Adjectives -negative prefixes  

Idioms 

Present Tenses 

Frequency adverbs 

Stative verbs 

Different parts of speech 

Phrasal verbs 

Adjectives – synonyms and antonyms 

Layout 

Stylistic features  

Cohesive devices 

Exam strategies – Debating – arguments 

Agreeing and disagreeing 

2. Houses Vocabulary related to housing 

Types of houses 

Prepositions of places 

Collocations 

Discussion – agreeing and disagreeing 

Articles, Plural Nouns, Prepositions of time, place, 

movement and manner 

There is / There are 

Word order 

Parts of speech 

Compound nouns 

Prepositional phrases 

Adjective suffixes 

Expressing opinion 

Reasoning 

Layout 

Set phrases 

Indirect questions 

Arguing for or against the proposition 

3. School Vocabulary related to education 

Adjectives + prepositions; 

Collocations; 

Phrasal verbs; 

Words easily confused 

Reciprocal pronouns / Possessive adjectives/ Personal 

pronouns/ Possessive case / Reflexive pronouns /Reciprocal 

pronouns Other / Another 

 Double conjunctions 

Taking about personal experiences 

Expressing emotions; 

Compound adjectives 

Nouns from phrasal verbs 

Noun suffixes 
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Set phrases; 

Indirect questions; 

Cohesion 

Arguing for or against the proposition 

4. Work Vocabulary related to employment 

Collocations; 

Phrasal verbs; 

Idioms 

Suffixes of nouns – professions and jobs 

Synonyms and antonyms 

Words easily confused; 

Idioms 

Set phrases; 

Cohesion; 

Linkers – in addition, furthermore, in fact ... 

so, as, since, although... 

Arguing for or against the proposition 

5. Family and social life Vocabulary related to family and social life; 

Phrasal verbs; 

Idioms; 

Collocations; 

Used to 

Past Tenses; 

Time clauses; 

Used to 

Common prefixes; 

Verbs + Prepositions; 

Intensifying and softening adverbs; 

Responding to points and expressing opinion; 

Cohesion 

Arguing for or against the proposition 

6. Food Vocabulary related to food, cuisine and balanced diet; 

Phrasal verbs; 

Idioms; 

Countable and uncountable nouns 

Nouns 

without singular or plural 

How much…?/How many…?/much/many/ 

a lot of / lots of / a little / little / a few / few, 

Some/any/no 

Phrasal verbs with on/off 

Words with multiple meanings; 

Binomials; 

Asking for advice; 

Giving advice; 

Set phrases 

Expressing preferences 

Arguing for or against the proposition 

7. Economy Vocabulary related to shopping, services, advertising and 

economy 

Words easily confused; 

Phrasal verbs 

Future Tenses; 

Expressing Future – be going to 

Words easily confused 

Phrasal verbs; 

Idioms; 

Set phrases; 
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Cohesion; 

Linking words and listing 

Arguing for or against the proposition 

8. Travelling and tourism Vocabulary related to travelling and tourism 

Phrasal verbs; 

Idioms; 

Relative clauses; 

Infinitive; 

-ing form; 

Collective nouns; 

Noun suffixes; 

Verbs related to movement; 

Style; 

Expressing emotions; 

Cohesion 

Arguing for or against the proposition 

9. Art and culture Vocabulary related to art and culture, 

Collocations; 

Idioms 

Questions Words; 

Question tags; 

Indirect questions; 

Verbs with two objects 

Uncountable nouns; Prepositional phrases, 

Phrasal verbs; 

Useful phrases; 

Reasoning; 

Cohesion 

Arguing for or against the proposition 

10. Sport Vocabulary related to sports; 

Collocations; 

Phrasal verbs; 

Zero Conditional, Conditional sentences – Type 1,2,3 

Mixed conditionals, 

Unreal Past 

Idioms; 

Verbs + Prepositions; 

Nouns + Prepositions; 

Style; 

Giving opinion; Reasoning, 

Cohesion 

Arguing for or against the proposition 

11. Health Vocabulary related to health  

Words easily confused; 

Idioms;  

Phrasal verbs 

Passive Voice; 

Causative form 

Phrasal verbs; 

Words easily confused; 

Verbs related to sight; 

Layout; 

Rhetorical questions for emphasis; 

Arguing for or against the proposition 

12. Science and technology Vocabulary related to science and technology; 

Words easily confused; 

Clauses of concession; Clauses of purpose; 

Clauses of reason; 
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Clauses of result; 

Exclamatory sentences 

Adjectives + Prepositions, 

Expressions with come and go; 

Singular and plural nouns; 

Expressing sympathy; 

Giving advice; 

Linking words and phrases 

Arguing for or against the proposition 

13. Nature Vocabulary related to environment, disasters and 

conservation; 

Idioms; 

Reported Speech; 

Special Reporting Verbs; 

Subjunctive, 

Idioms; 

Verbs + Prepositions; 

Nouns + Prepositions; 

Style; 

Giving opinion; Reasoning, 

Cohesion 

Arguing for or against the proposition 

14. Society Vocabulary related to crime and criminals; 

Idioms; 

Words easily confused; 

Emphatic forms –  

Inversion 

Phrasal verbs; 

Verb suffixes; 

Style; 

Giving opinion; Reasoning, 

Cohesion 

Agreeing and disagreeing 

Tests- Practice test and Mock Exam  
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Német nyelv 

 

Maros Judit: Kon-Takt 1 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

A főnevek alany-, tárgy- és részes esete Nominativ, Akkusativ, Dativ 

Igeragozás Konjugation 

Mondatalkotás Sätze bilden 

Személyes névmások alany-, tárgy- és 

részes esete 

Personalpronomen im Nominativ, Akkusativ 

und  Dativ 

Birtokos névmások Possessivpronomen 

Kérdőszavak Fragewörter (wer, wo, wie, was, woher, …) 

Tagadás Negation (kein, nicht, nicht mehr,  …..) 

Módbeli segédigék Modalverben 

Elöljárószók Präpositionen mit Akkusativ (für, ohne, …) 

Präpositionen mit Dativ (mit, zu, bei, nach, 

von, aus, …) 

Jövő idő Futur I. (werden) 

Felszólító mód Imperativ 

Kötőszavak Konjunktionen (und, aber, oder, sondern, 

denn, so, …) 

Múlt idő  Perfekt 

 

 

Témakörök: 

 

Ismerkedés, család, családtagok, rokonság 

Mindennapi életünk, napirend 

Hétvégi program 

Szabadidő, szórakozási lehetőségek, mozi, film, színház,… 

Lakóhely, ház, lakás 

Évszakok, időjárás, öltözködés 

Szünidő, téli és nyári szünet 

Iskola, tanulás 

 

Szituációk: 

 

Program szervezése (kirándulás, utazás, meghívás, …) 

Vásárlás (ruha, könyv, …) 

Szállásfoglalás 

Információkérés, információadás 

Bemutatkozás, bemutatás 
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Telefonálás 

Személyek leírása 

 

 

Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit: Kon-Takt 2 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 

Igeragozás Konjugation 

Múlt idő Präteritum 

Birtokos eset Genitiv 

Évszámok, dátum Jahreszahlen, Datum 

Melléknevek fokozása, hasonlítószók Komparation der Adjektive 

als, wie 

Melléknevek ragozása Deklination der Adjektive 

Főnévvé vált melléknevek Substantivisch gebrauchte Adjektive 

Tárgy-, részes- és birtokos esettel álló 

elöljárószók 

Präpositionen mit Akkusativ, Dativ und 

Genitiv 

Sich-es igék Sich-Verben 

Vonzatos igék Rektion der Verben 

Névmási határozók Pronominaladverb 

Vonatkozó névmás, vonatkozói 

mellékmondat 

Relativpronomen, Relativsatz 

Feltételes mód jelen ideje Konjunktiv Präteritum 

Szenvedő szerkezet (jelen és múlt időben) Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt) 

Műveltetés, megengedés lassen 

Zu+ főnévi igeneves szerkezet Zu+Infinitiv 

Kötőszavak (egyenes, fordított, 

mellékmondati szórend) 

Konjunktionen (und, aber, oder, sondern, 

denn,… 

deshalb, trotzdem, so, sonst, dann, … 

dass, ob, wenn, als, während, …) 

 

Témakörök: 

 

Család, családtagok, rokonok leírása, jellemzése 

Barátság, baráti kapcsolatok 

Utazás, nyaralás 

Lakóhely, ház, lakás, berendezés 

Számítógép, internet 

Közlekedés autóval, tömegközlekedési eszközökkel 

Tanulás, iskola, továbbtanulás 

Egészség, betegség 
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Szituációk: 

 

Program szervezése (kirándulás, utazás,  házibuli, …) 

Meghívás 

Vásárlás, fizetés (ruha, könyv, cipő, …) 

Szobafoglalás 

Útbaigazítás 

Tanácsadás 

Információkérés, információadás 

 

 

Maros Judit: Kon-Takt 3 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 

Célhatározó der Finalsatz: damit, um…zu… 

Állapotot kifejező szenvedő igeragozás Zustandspassiv 

Minél…  annál… je…  desto… 

 

Zu+ főnévi igeneves szerkezetek haben + zu+Infinitiv, sein + zu+Infinitiv 

 

Vonzatos igék és melléknevek Rektion der Verben 

Rektion der Adjektive 

Szenvedő szerkezet, szenvedő szerkezet 

módbeli segédigével 

Passiv, Passiv mit Modalverb 

Vonatkozó névmás, vonatkozói mellékmondat Relativpronomen, Relativsatz 

Régmúlt Plusquamperfekt 

Előidejűség Vorzeitigkeit 

Kötőszavak Konjunktionen: und, aber, oder, sondern, 

denn,… 

deshalb, trotzdem, so, sonst, dann, … 

dass, ob, wenn, als, während… 

als ob, als wenn, da, nachdem, bevor, … 

Feltételes múlt Konjunktiv Plusquamperfekt 

elöljárószók Präpositionen 

melléknévi igenevek Partizipialkonstruktionen 

 

Témakörök: 

 

Utazás, nyaralás, utazási előkészületek 

Otthon, környezet, vidéki élet, városi élet 

Ünnepek, ünnepi szokások 

Vásárlás, szolgáltatások 
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Televízió, tévézési szokások 

Család, családi kapcsolatok 

Tanulás, érettségi, felsőoktatás, tanulási szokások 

Számítógép, internet 

Környezeti problémák, környezetvédelem 

 

Szituációk: 

 

Szállásfoglalás 

Tanácsadás 

Programszervezés (mozi, színház, fesztivál …) 

Szolgáltatás igénybevétele 

Információkérés, információadás 

Segítségkérés, segítségnyújtás 

Tanulási tippek 

 

 

 

Maros Judit: Kontakt 4 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 

A man általános alany man, einen, einem 

Zu+főnévi igeneves szerkezetek zu+Infinitiv 

Melléknévi igenevek, melléknévi igenevek 

bővített jelzős szerkezetekben 

Partizipialkonstruktionen 

das erweiterte Partizipialattribut 

Szenvedő szerkezet, szenvedő szerkezet 

módbeli segédigével 

Passiv, Passiv mit Modalverb 

Feltételes jelen Konjunktiv Präteritum 

Vonzatos igék és melléknevek Rektion der Verben 

Rektion der Adjektive 

Függő beszéd Indirekte Rede 

Elöljárószók Präpositionen 

Névmások (határozatlan, birtokos, személyes, 

mutató …) 

Indefinit-, Possessiv-, Personal-, 

Demonstrativpronomen … 

Értelmező jelző Die Apposition 

Melléknévragozás Deklination der Adjektive 

Ige-névszói szókapcsolatok Funktionsverbgefüge 

Elváló és nem-elváló igekötős igék Trennbare und untrennbare Verben 

Kötőszavak Konjunktionen 

 

Témakörök: 
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Iskola, tanulás, idegen nyelvek tanulása, ideális iskola 

Jövőbeli tervek, továbbtanulás, pályaválasztás 

Utazás, nyaralás, turizmus 

Egészséges táplálkozás 

Egészség, betegség, sport, egészséges életmód, a stressz leküzdése 

Vásárlás, internetes vásárlás, vásárlási szokások 

Háztartás, házimunka 

Technika, telekommunikáció, közösségi háló 

Divat, öltözködés 

A szabadidő eltöltésének lehetőségei 

Ideális lakóhely 

Élethosszig tartó tanulás 

Generációs konfliktusok, a fiatalok értéknormái 

 

Szituációk: 

 

Program szervezése (kirándulás, utazás, városnézés …) 

Orvosnál 

Diákmunka 

Jelentkezés tanfolyamra 

Szállásfoglalás 

Tanácsadás 

Információkérés, információadás 

Rendelés, vásárlás 

 

 

Maros Judit: Abitraining Oberstufe 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 

Elöljárószók Präpositionen 

Melléknévi igeneves szerkezetek Partizipialkonstruktionen 

Feltételes jelen, feltételes múlt Konjunktiv Präteritum, 

Konjunktiv Plusquamperfekt 

Melléknevek fokozása és ragozása Komparation und Deklination der Adjektive 

Vonatkozó névmások Relativpronomen 

Főnévvé vált melléknevek Substantivisch gebrauchte Adjektive 

Szenvedő szerkezet Passiv 

Kötőszavak Konjunktionen 

Célhatározó Finalsatz 

Módbeli segédigék Modalverben 

Vonzatos igék Rektion der Verben 
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Szófajváltás Wortartenwechsel 

 

Témakörök: 

 

Nyaralás, utazás, osztálykirándulás 

Iskola, iskolatípusok 

Életformák 

Nyelvtanulás 

Vidéki élet, városi élet 

Ünnepek (családi és nemzeti ünnepek) 

Vásárlás, vásárlási szokások 

Média, médiahasználat (televízió, számítógép, internet, okos telefon) 

Barátság, baráti kapcsolatok 

Szabadidős tevékenységek 

Közlekedés, tömegközlekedés 

Egészségtudatos élet 

Jövőbeli tervek (pályaválasztás, magánéleti tervek, ..) 

A munka világa, foglalkozások 

Háztartás, háztartási eszközök 

Környezetvédelem 

 

Szituációk: 

 

Program szervezése ( utazás, városnézés, külföldi vendégek fogadása …) 

Orvosnál 

Diákmunka 

Jelentkezés tanfolyamra 

Szobafoglalás 

Információkérés, információadás 

Vásárlás 

Állásinterjú 
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Francia nyelv 

 

Követelmény: 5+1 óra/hét  9. évfolyam 

 

Vida Enikő: Le nouvel Allons-y 1. Unité 1-12. 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Névelők, főnevek, egyes szám, többes szám Les articles, les noms, singulier, pluriel 

Igeragozás Conjugaison 

Mondatalkotás La construction de la phrase 

Személyes névmások  Les pronoms personnels 

Birtokos és mutató jelzők Les déterminants possessifs et 

démonstratifs 

Kérdőszavak Les questions 

Tagadás  Les formes négatives 

Módbeli segédigék Les verbes modaux 

Elöljárószók Les prépositions 

Jelen idő és jövő idők Présent, futur proche, futur simple 

Felszólító mód L’mpératif 

Kötőszavak Les conjonctions 

Közel múlt és befejezett múlt  Passé récent, passé composé 

 

Témakörök: 

Ismerkedés, család, családtagok, rokonság, származás 

Öltözködés, divat 

Városi és vidéki élet 

Ház, lakás, helyiségek, berendezés 

Városi közlekedés 

Napirend, napi tevékenységek 

Magyar, francia iskolarendszer, órák, programok 

Sport, zene, szabadidős tevékenységek 

Franciaország földrajza, Párizs, Magyarország, Budapest 

Vakáció, utazási formák és előkészületek 

 

Szituációk: 

Bemutatkozás, bemutatás 

Érdeklődés lakóhelyről 

Szállásfoglalás. lakás bérlés 

Információ kérés, adás 

Meghívás, elfogadás, visszautasítás 

Beiratozás nyelviskolába 

Sportok ajánlása 
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Programajánlat Magyarországon és Franciaországban  

Utazás szervezés, foglalások 

 

 

Követelmény 5+1 óra/hét  10. évfolyam 

 

Vida Enikő: Le nouvel Allons-y 1. Unité 13-16. 

Vida Enikő: Le nouvel Allons-y 2. Unité 1-5. 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Igeragozás Conjugaison 

Befejezett múlt idő névmással Le passsé composé avec les pronoms 

Hasonlítás La comparaison 

Folyamatos múlt L’imparfait 

Tagadó szerkezetek, korlátozás Les formes négatives, ne…. que 

Egyszerű jövő Le futur simple 

Névmások Les pronoms 

Kiemelés La mise en relief 

Közelítő számnevek Les approximatifs 

Vonatkozó névmások Les pronoms relatifs 

Feltételes mód Le conditionnel 

Feltételes  mondatok  L’hypothèse 

Függő beszéd Le style indirect 

Igeidő egyeztetés La concordance des temps 

Befejezett múlt Le plus-que-parfait 

 

Témakörök: 

Vásárlás 

Étkezés 

Egészség, betegség 

Időjárás, évszakok 

Személyes adatok 

Életszakaszok 

Családi élet 

Érzelmek 

Szabadidő 

 

Szituációk: 

Ruhavásárlás 

Meghívás, telefonálás 

Vásárlás, fizetés (ruha, könyv, cipő) 

Szobafoglalás 

Útbaigazítás 
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Tanácsadás 

Információkérés, információadás 

 

Követelmény 5+1 óra/hét  11. évfolyam 

 

Vida Enikő: Le nouvel Allons-y 2. Unité 6.-14. 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Igeidők Les temps verbaux 

Folyamatos melléknévi igenév Le participe présent 

Passzív  Le passif 

Vonatkozó névmások Les pronoms relatifs 

Feltételes múlt Le conditionnel passé 

Feltételes mondatok L’hypothèse 

Kötőmód jelen idő Le subjonctif présent 

Főnévi igenév L’infinitif 

Főnévi igenév múlt idő L’infinitif passé 

Befejezett melléknévi igenév Le participe passé 

Kötőmód múlt idő Le subjonctif passé 

Kivételes igeragozások La conjugaison irrégulière 

Elöljárók Les prépositions 

 

Témakörök: 

Multimédia, Internet 

Öltözködés, divat 

Mozi, színház 

Étkezési szokások, éttermek, specialitások 

Betegségek, kezelések 

Sportágak 

Iskolák, nyelvtanulás, felsőoktatás 

A munka világa 

Utazás, túrizmus 

 

Szituációk: 

Tanácsadás 

Meghívás, meggyőzés, véleménykifejtés 

Érvelés, egyetértés, egyet nem értés 

Orvosnál 

Erősködés, sürgetés 

Beiratkozás 

Álláselbeszélgetés 
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Követelmény 5+1 óra/hét  12. évfolyam 

 

France-Euro-Express Nouveau 3-4. 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Kettős névmási használat La double pronominalisation 

Határozatlan névmások Les pronoms indéfinis 

Feltételesség a múltban L’irréel du passé 

Határozók Les adverbes 

Hasonlítás La comparaison 

Időkifejezés Exprimer le temps 

Kötőmód Le subjonctif 

Személytelen szerkezet La structure impersonnelle 

Ok-okozat Cause, conséquence 

Elöljárók Prépositions 

Függőbeszéd Le style imdirecte 

Igeidő egyeztetés La concordance des temps 

Igenevek Infinitif,  gérondif, participe 

Ragozások Conjugaison 

Előidejű jövő Le futur antérieur 

Vonatkozó névmás Les pronom relatifs 

Kötőmód Le subjonctif 

Egyszerű/irodalmi múlt Le passé simple 

Szóképzés La formation des mots 

Tagadó szerkezetek Les formes négatives 

Előidejűség kifejezése L’antériorité 

 

Témakörök: 

Ünnepek 

Rendőrségi ügyek 

Egészségmegőrzés, idős kor 

Sport 

Állatok, növények védelme 

Vakációs emlékek 

Ideális lakás 

Választások 

Munkavállalás 

Technika világa 

Fiatalok világa 

Tanulmányok 
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Szituációk: 

Meghívás ünnepre, öröm, szomorúság 

Bejelentés 

Tanácsadás, megnyugtatás 

Óhaj, kívánság 

Megengedés, tiltás 

Tiltakozás ellenvetés 

Kapcsolatfelvétel, tartás 

Tetszés, nem tetszés 

Véleménykifejtés 

Érvelés 

Meggyőzés 

 

Követelmény 3 óra/hét 9. évfolyam 

 

 

Vida Enikő: Le nouvel Allons-y 1. Unité 1-8. 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Névelők, főnevek, egyes szám, többes szám Les articles,les  noms, singulier, pluriel 

Igeragozás Conjugaison 

Mondatalkotás La construction de la phrase 

Személyes névmások  Les pronoms personnels 

Birtokos és mutató jelzők Les déterminants possessifs et démonstratifs 

Kérdőszavak Les uestions 

Tagadás  Les formes négatives 

Módbeli segédigék Les verbes modaux 

Elöljárószók Les prépositions 

Jelen idő és jövő idők Présent, futur proche, futur simple 

Felszólító mód L’mpératif 

 

Témakörök: 

Ismerkedés, család, családtagok, rokonság, származás 

Öltözködés, divat 

Városi és vidéki élet 

Ház, lakás, helyiségek, berendezés 

Városi közlekedés 

Napirend, napi tevékenységek 

 

 

Szituációk: 

Bemutatkozás, bemutatás 

Érdeklődés lakóhelyről 

Szállásfoglalás. lakás bérlés 
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Információ kérés, adás 

Meghívás, elfogadás, visszautasítás 

 

Követelmény 3 óra/hét  10. évfolyam 

 

Vida Enikő: Le nouvel Allons-y 1. Unité 9-16. 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 

Kötőszavak Les conjonctions 

Közel múlt és befejezett múlt  Passé récent, passé composé 

Igeragozás Conjugaison 

Befejezett múlt idő névmással Le passsé composé avec les pronoms 

Hasonlítás La comparaison 

Folyamatos múlt L’imparfait 

Tagadó szerkezetek, korlátozás Les formes négatives, ne…. que 

Egyszerű jövő Le futur simple 

Névmások Les pronoms 

 

Témakörök: 

Iskola 

Sport, szabadidő 

Franciaország, Párizs 

Vakáció 

Utazás 

Szállások 

 

Szituációk: 

Beiratozás nyelviskolába 

Sportok ajánlása 

Programajánlat  Franciaországban  

Utazás szervezés, foglalások 

Meghívás, telefonálás 

Szobafoglalás 

Tanácsadás 

Információkérés, információadás 

 

Követelmény 3 óra/hét  11. évfolyam 

 

France-Euro Express Nouveau 3. 1-7.lecke 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Kettős névmási használat La double pronominalisation 
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Határozatlan névmások Les pronoms indéfinis 

Feltételes mód Le conditionnel  

Határozók Les adverbes 

Hasonlítás La comparaison 

Időkifejezés Exprimer le temps 

Kötőmód Le subjonctif 

Múlt idők Les temps du passé 

Vonatkozó névmások Les pronoms relatifs 

Elöljárók Prépositions 

Ragozások Conjugaison 

 

Témakörök: 

Ünnepek 

Rendőrségi ügyek 

Egészségmegőrzés, korosztályok, szerepek a családban 

Sport 

Állatok, növények védelme 

Vakációs emlékek 

 

Szituációk: 

Meghívás ünnepre, öröm, szomorúság 

Bejelentés 

Tanácsadás, megnyugtatás 

Óhaj, kívánság 

Megengedés, tiltás 

Tiltakozás ellenvetés 

Kapcsolatfelvétel, tartás 

Tetszés, nem tetszés 

 

Követelmény 3 óra/hét  12. évfolyam 

 

France-Euro Express Nouveau 3. 8-10.lecke. 

France-Euro Express Nouveau 4. 1-8.lecke 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Feltételes mód Le conditionel 

Vonatkozó névmás Le pronom relatif 

Kötőmód Le subjonctif 

Függő beszéd Le style indirect 

Jelen, múlt, jövő idők Présent, passé, futur 

Igeidő egyeztetés La concordance des temps 

Melléknévi igenév Le participe 
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Főnévi igenév L’infinitif 

Határozói igenév Le gérondif 

Tagadó szerkezetek Les formes négatives 

Előidejűség kifejezése L’antériorité 

 

Témakörök: 

Emberi kapcsolatok 

Tervek a jövőre 

Lakóhely 

Ideális lakás 

Választások 

Munkavállalás 

Technika világa 

Fiatalok világa 

Tanulmányok, továbbtanulás 

 

Szituációk: 

Tanácsadás, megnyugtatás 

Óhaj, kívánság 

Megengedés, tiltás 

Tiltakozás ellenvetés 

Kapcsolatfelvétel, tartás 

Tetszés, nem tetszés 

Véleménykifejtés 

Érvelés 

Meggyőzés 
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Olasz nyelv 

 

T. Marin-S. Magnelli: Progetto Italiano 1a 

 

Nyelvtani fogalomkörök 

Főnév és melléknév: a főnév és melléknév 

egyeztetése 

Sostantivi e aggettivi; Accordo sostantivi e 

aggettivi 

Személyes névmások: alanyeset Pronomi personali: soggetto 

Határozott és határozatlan névelő Articolo determinativo e indeterminativo 

Indicativo presente: la coniugazione dei 

verbi –in are, -ere, -ire  (verbi regolari e 

irregolari) 

Kijelentő mód jelen idő: igeragozás 

(szabályos és szabálytalan igék) 

A módbeli segédigék (potere, dovere, 

volere) kijelentő mód jelen időben 

Indicativo presente dei verbi modali: potere, 

dovere e volere 

Egyszerű és névelős elöljárószavak Preposizioni semplici e articolate 

Részelő névelő Il partitivo 

Helyhatározószók: sotto, sopra, dietro, 

davanti a, accanto a… 

Espressioni di luogo: sotto, sopra, dietro, 

davanti a, accanto a… 

C’è – ci sono szerkezetek C’è – ci sono 

Birtokos névmások (mio/a; tuo/a; suo/a) Possessivi (mio/a; tuo/a; suo/a) 

Participio passato: szabályos és szabálytalan 

igék 

Participio passato: verbi regolari e 

irregolari 

Közelmúlt Passato prossimo 

„Ci” helyhatározószó Avverbio „ci” 

Az időhatározószók a közelmúltban Avverbio di tempo con il passato prossimo 

A módbeli segédigék a közelmúltban Verbi modali al passato prossimo 

Egyszerű jövő idő: szabályos és szabálytalan 

igék 

Futuro semplice: verbi regolari e irregolari 

Összetett jövő idő Futuro composto 

 

Témakörök 

Bemutatkozás, nemzetiség, család, családtagok 

Fizikai külső, személyes tulajdonságok, testrészek 

Tömegközlekedési eszközök 

Posta, postai szolgáltatások, telefon, levél, e-mail 

Szabad idő, hétvégi tevékenységek, programok 

Az olaszok és a bár, a kávé az olaszok mindennapjaiban 

Időjárás 

Olasz ünnepek 

Utazás vonaton 
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T. Marin-S. Magnelli: Progetto Italiano 1b 

 

Nyelvtani fogalomkörök 

Birtokos névmások, birtokos névmások és a 

rokonságot jelölő szavak 

Possessivi; Possessivi con i nomi di 

parentela 

Csonkuló mutató névmás és melléknév: 

quello-bello; Volerci-Metterci 

Quello-Bello; Volerci - Metterci 

Folyamatos múlt idő: szabályos és 

szabálytalan igék 

Indicativo imperfetto: verbi regolari e 

irregolari 

Folyamatos múlt és a közelmúlt használata Imperfetto o passato prossimo? 

A módbeli segédigék a folyamatos múltban Verbi modali all’indicativo imperfetto 

Régmúlt Trapassato prossimo 

A személyes névmások tárgyas esete; Lo so, 

Lo sapevo, Lo saprò 

Pronomi diretti; Lo so, Lo sapevo, Lo saprò 

A „ne” részelő névmás Pronome partitivo „ne” 

A tárgyas névmások az összetett igeidőkben; 

L’ho saputo – L’ho conosciuto/a 

Pronomi diretti nei tempi composti; L’ho 

saputo – L’ho conosciuto/a 

A tárgyas névmások a módbeli segédigékkel Pronomi diretti con i verbi modali 

Ce l’ho – Ce n’è Ce l’ho – Ce n’è 

Visszaható igék; kölcsönösséget kifejező 

visszaható igék 

Verbi riflessivi; Verbi riflessivi reciproci 

A visszaható igék a módbeli segédigékkel Verbi riflessivi con i verbi modali 

Általános alany Forma impersonale 

A személyes névmások részes esete Pronomi indiretti 

A tárgyas és részes névmások összetett 

igeidőkben 

Pronomi diretti e indiretti nei tempi 

composti 

A részes névmások a módbeli segédigékkel Pronomi indiretti con i verbi modali 

Felszólító mód (informális): szabályos és 

szabálytalan igék 

Imperativo diretto: verbi regolari e 

irregolari 

Tagadó felszólítás Imperativo negativo 

A felszólító mód a névmásokkal Imperativo con i pronomi 

Feltételes mód jelen idő: szabályos és 

szabálytalan igék 

Condizionale semplice: verbi regolari e 

irregolari 

Feltételes mód múlt idő Condizionale composto 

Igeidő-egyeztetés kijelentő módban Concordanza dei tempi dell’indicativo 

 

Témakörök 

Család, családi problémák, rokonság 

Étkezés, étterem, ételrendelés 

Konyhai eszközök, tevékenységek, az olasz konyha, olasz ételreceptek 

Szabad idő: mozi, film 

Vásárlás élelmiszerboltban, szupermarketben, bolttípusok, termékek 
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Vásárlás ruhaboltban, cipőboltban, ruhadarabok, színek, anyagok, divat, olasz 

divattervezők 

Szabad idő: tv, televíziós programok, olasz tévécsatornák 

Szabad idő: koncertek, zene; olasz könnyűzene, zeneszerzők, énekesek 

 

T. Marin-S. Magnelli: Progetto Italiano 2a 

 

Nyelvtani fogalomkörök 

Összevont névmások I pronomi combinati 

Az összevont névmások összetett 

igeidőkben 

I pronomi combinati nei tempi composti 

Kérdő névmások Aggettivi, pronomi e avverbi interrogativi 

A vonatkozó névmások I pronomi relativi 

Körülírásos szerkezetek: Stare + gerundio; 

stare per + infinito 

Stare + gerundio; stare per + infinito 

A melléknév fokozása, hasonlító 

szerkezetek 

I gradi dell’aggettivo, la comparazione   

Történelmi múlt: szabályos és szabálytalan 

igék 

Passato remoto: verbi regolari e irregolari 

Történelmi régmúlt Trapassato remoto 

Módhatározószók Avverbi di modo 

Jelen idejű kötőmód: szabályos és 

szabálytalan igék 

Congiuntivo presente: verbi regolari e 

irregolari 

Múlt idejű kötőmód Congiuntivo passato 

A kötőmód használata Uso del congiuntivo 

Igeidő-egyeztetés kötőmódban Concordanza dei tempi del congiuntivo 

 

Témakörök 

Iskolai, egyetemi élet, magyar és olasz iskolarendszer 

Bank, banki szolgáltatások 

A munka világa, állásinterjú, önéletrajz 

Olaszország: olasz városok (földrajz, történelem, kultúra, látnivalók) 

Utazás, nyaralás, szállástípusok, szállodai szolgáltatások, szobafoglalás 

Olaszország történelme: az ókori Rómától napjainkig 

Egészség, betegség, egészséges életmód, sport, népszerű sportágak Olaszországban 

 

T. Marin-S. Magnelli: Progetto Italiano 2b 

 

Nyelvtani fogalomkörök 

Magázó felszólítás Imperativo indiretto 

A magázó felszólítás névmásokkal Imperativo indiretto con i pronomi 

Tagadó felszólítás Forma negativa dell’imperativo indiretto 

Határozatlan és általános névmások Aggettivi e pronomi indefiniti 
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Kötőmód: imperfetto Congiuntivo imperfetto 

Kötőmód: trapassato Congiuntivo trapassato 

A kötőmód használata Uso del congiuntivo 

Igeidő-egyeztetés kötőmódban Concordanza dei tempi del congiuntivo 

Feltételes mondat: 1., 2., 3. típus Periodo ipotetico di 1°,  2° tipo, 3° tipo 

A „ci” és „ne” névmások használata Usi di „ci” e „ne” 

Szenvedő szerkezet Forma passiva 

A szenvedő szerkezet a „dovere” és „potere” 

módbeli segédigékkel 

Forma passiva con dovere e potere 

„ Si passivante”; A „si passivante” összetett 

igeidőkben 

Si passivante; Si passivante nei tempi 

composti 

Egyenes és függő beszéd Discorso diretto e indiretto 

Határozói igenév Gerundio semplice e gerundio composto 

Főnévi igenév Infinito presente e passato 

Melléknévi igenév Participio presente e passato 

 

Témakörök 

Olasz komolyzene, opera, operaénekesek 

Városi és vidéki élet: előnyök és hátrányok 

Szabad idő: modern telekommunikációs eszközök, computer, internet 

Művészet, híres olasz művészek, építészet, design 

Társadalmi problémák: elöregedő társadalom, születésszám csökkenése, válás, 

munkanélküliség, bűnözés, migrációs problémák, diszkrimináció, női egyenjogúság, 

előítéletek, rasszizmus, Észak és Dél közötti különbségek 

Olvasás 

Az olasz irodalom nagyjai, jelentős alkotások 
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Spanyol nyelv 

 

Nagy Erika, Seres Krisztina: Colores 1 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Jelenidejűség 

(no) ser, estar, hay  

Az -ar, -er és -ir végű igék hablar, comer, vivir 

Diftongálódó igék querer, poder 

Tőhangváltó igék Pedir 

Rendhagyó igék tener, decir, hacer, salir, ir, poner, saber, conocer, traer 

Visszaható igék levantarse, lavarse 

Jövőidejűség 

A közeljövő: ir + főnévi igenév Voy a hablar con él. 

Birtoklás kifejezése 

A tener ige jelen idejű alakjai (No) tengo tiempo.  

Hangsúlytalan birtokos névmások mi(s), tu(s), su(s), nuestro(s), vuestro(s), su(s) 

Térbeli viszonyok 

Helyhatározók és elöljárószók aquí, allí 

en, delante de, detrás de, encima de, debajo de, cerca 

de, lejos de, en frente de, al lado de, junto a, a la 

izquierda/derecha 

Időbeli viszonyok 

Az időpont (óra) kifejezése 

Mikor?  

Hánykor?  

Hány óra? 

 

¿Cuándo?  

¿A qué hora? A las 5. 

¿Qué hora es? Es / Son la(s) …  

Az időtartam kifejezése 

Mióta? Meddig? 

¿Desde / Hasta cuándo? 

A dátum kifejezése ¿Qué día es hoy? ¿A qué estamos? ¿Cuál es la fecha de 

hoy? 

Időhatárározók antes, después, entonces, hoy, mañana 

esta mañana/tarde/noche/semana 

por la mañana/tarde/noche 

a mediodía, a medianoche 

cada día/semana/mes/año 

el lunes, los lunes 

Mennyiségi viszonyok 

Főnevek és melléknevek többes 

száma 

los profesores americanos/las profesoras americanas 

Tőszámnevek 1-100 000 un, uno, una; cien mil 

Sorszámnevek 1-10 primero,-a; décimo,-a 
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Határozatlan számnevek mucho, poco, alguno, todo, cada 

ige + mucho/poco Hablamos mucho/poco. 

 

Minőségi viszonyok 

Állandó tulajdonság (alak, forma, 

méret, szín, életkor ) 

Esetleges tulajdonság 

¿Cómo es? Es hermoso(a), grande, rojo(a). 

¿Cuántos años tiene? Es viejo. 

¿Cómo está? Está bueno, mal, bien, alegre, frío. 

muy/un poco + melléknév, 

határozószó 

muy bueno 

muy bien 

Hasonlítás Es más hermoso que …. / menos bonito que… 

Modalitás 

Felszólító mód (egyes és többes 

szám 2. személy) 

paga-pagad, come-comed, vive-vivid 

di, haz, ve, pon, sal, sé, ten, val, ven 

lávate, lavaos 

A felajánló kérdés ¿Te ayudo? 

A szükségesség kifejezése: hay que  

tener que 

Hay que esperar poco. 

Tienes que ir todo recto. 

Szövegösszetartó eszközök 

Névelők un, uno, una … el, la, los, las …  

Elöljárószók a, de, con, para, por 

Kérdőszók (elöljárószóval) ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? 

¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿De dónde? ¿Por 

dónde?   

Kötőszók y, o, que, pero, no … ni  

Személyes névmások alanyesete yo, tú, él, ella, nosotros(as), vosotros(as), ellos/ellas 

Személyes návmások tárgyesete me, te, le/la/lo, nos, os, les/las/los 

Személyes návmások 

részeshatározós esete 

me, te, le, nos, os, les 

a mí, a ti, a él / ella, a nosotros/as, a vosotros/as, a 

ellos/as 

Vonatkozó névmások que, quien  

Mutató névmások ese, este, aquel, esto 

Logikai viszonyok (ok-okozati) Porque 

Cselekvés, történés, létezés 

kifejezése 

 

A személytelen igék 

Időjárást leíró igék 

En otoño llueve mucho. 

Hace sol. Hay niebla 

Jelenidejűség  

Estar + gerundio Estoy escribiendo una carta. 

Soler + főnévi igenév Suelo ir de tapas con mis amigos. 

Főnévi igeneves szerkezetek antes de ir, después de comer 

Múltidejűség  

A közelmúlt ( PRETÉRITO 

PERFECTO ) 

Esta tarde no he hecho nada. 

Hoy me he levantado muy temprano. 
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A befejezett melléknévi igenév Hablado, comido, salido 

Hecho, dicho, visto, escrito, puesto, vuelto, roto, 

muerto,abierto 

Acabar de + inf Los invitados acaban de irse.  

 

Témakörök: 

1. Személyes vonatkozások, család  

2. Ember és társadalom  

3. Környezetünk 

4. A munka világa 

5. Életmód 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

7. Utazás, turizmus 

8. Gazdaság és pénzügyek 

9. Környezetünk 

 

Szituációk: 

Üdvözlés, bemutatkozás 

Hogylét kifejezése, más személy bemutatása 

Meghívás, programok ajánlása,tetszés, nem tetszés kifejezése, indoklás, telefonbeszélgetés 

alapkifejezései 

Lakóhely bemutatása, telefonos információ-kérés és-adás lakással kapcsolatban, előnyök, 

hátrányok kifejezése 

Információkérés és-adás utazással kapcsolatban, útbaigazítás, szolgáltatások 

Információkérés és-adás vásárlással kapcsolatban, tetszés, nem tetszés kifejezése 

Találkozó megbeszélése, időpont és dátum kifejezése, meghívás elfogadása és elutasítása 

Információkérés és-adás étkezéssel kapcsolatban, tetszés, nem tetszés kifejezése 

Információkérés és-adás időjárással kapcsolatban, szabadidős program szervezése 

Történet, események elmesélése a múltban (pretérito perfecto) 

 

 

Nagy Erika, Seres Krisztina, Ana Orenga Portolés: Colores 2 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Az elbeszélő múlt ( INDEFINIDO ) hablé, comi, viví 

estuve, quise, hice, dije 

A folyamatos múlt ( 

IMPERFECTO ) 

llevaba, tenía, salía, solía + inf., acababa de + inf. 

A régmúlt ( 

PLUSCUAMPERFECTO) 

Estábamos cansados porque habíamos trabajado 

mucho. 

Birtoklás kifejezése 

A tener ige múlt idejű alakjai (No) tuve/tenía tiempo.  

Térbeli viszonyok 
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Helyhatározók aquí, allí 

en, delante de, detrás de, encima de, debajo de, cerca 

de, lejos de, en frente de, al lado de, junto a, a la 

izquierda/derecha 

 

Időbeli viszonyok 

Időhatárározók antes, después, entonces, hoy, mañana 

esta mañana/tarde/noche/semana 

por la mañana/tarde/noche 

a mediodía, a medianoche 

cada día/semana/mes/año 

el lunes, los lunes 

Mennyiségi viszonyok 

Tőszámnevek 100 000- 10 000 000 cien mil, diez millones, 40 millones de … 

Határozatlan számnevek Ninguno 

Minőségi viszonyok 

Hasonlítás Trabajo más/menos que tú. 

Él habla tanto como ella. 

Modalitás 

A függő beszéd ( ESTILO 

INDIRECTO) (jelen idejű bevezető 

igével) 

Él dice que hizo buenas migas con ellos. 

Emilio pregunta cuándo le visito. 

Szövegösszetartó eszközök 

Elöljárószók para, por 

Vonatkozó értelmű határozószók donde, cuando, como, cuanto  

Vonatkozó névmások el / la que, el / la cual, lo que 

Határozatlan névmások nada, nadie  

Logikai viszonyok (ok-okozat) ya que, como, así que, por eso  

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Jelenidejűség 

A jelenidejű valószínűség 

kifejezése 

¿Qué hora será? 

Múltidejűség 

A múltidejű valószínűség kifejezése Tendría 20 años cuando se conocieron. 

Jövőidejűség 

A jövő idő El complejo albergará dos hoteles. 

Birtoklás kifejezése 

Birtokos vonatkozó névmás cuyo, -a, -os, -as 

Mennyiségi viszonyok 

Határozatlan számnevek bastante, demasiado 

 

Témakörök: 

1. Személyes vonatkozások, család. Családi munkamegosztás 
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2. Ember és társadalom  

3. Életmód 

4. Környezetünk 

5. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

6. Szabadidő, utazás, turizmus 

 

Szituációk: 

Rövid történet elmesélése (múlt idő: imperfecto, indefinido), csodálkozás 

kifejezése,információkérés és adás (utazás), múlbeli szokások leírása 

Véleménykérés és véleménynyilvánítás  

Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, meghívás/javaslat és arra való reagálás, diáknyelv 

Jövőre vonatkozó szándékok, tervek kifejezése, szükségesség kifejezése 

Valószínűség kifejezése, óhaj kifejezése 

Téma bevezetése, visszakérdezés, egyetértés, ellenvetés, érzelmek indulatok kifejezése 

Tanácsadás, felszólítás, tiltás 

Tanács kérése és adása (egészség), értékítélet, valószínűség, bizonytalanság 

Érzelmek kifejezése, vélemény kifejezése 

Diáknyelv 

Meghívás elfogadása és elutasítása, hála kifejezése 

Jókívánságok, köszöntések különböző ünnepi alkalmakon 

 

Nagy Erika, Seres Krisztina, Gajdos Zsuzsanna: Colores 3 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Modalitás 

A kötőmód ( SUBJUNTIVO ) jelen 

ideje 

-felszólítás 

-tiltás 

-kérés, kívánság 

-szükségesség 

-értékítélet 

-valószínűség 

-érzelmek kifejezése 

-jövőre utaló időhatározói 

mellékmondatok 

-Ojalá 

-para que, a fin de que, sin que, con 

tal que, antes de que, después de 

que, hasta que 

 

Hable con ella. 

No leas este libro. 

Su familia quiere que sea médico. 

Es importante que estudies mucho. 

Es un rollo que siempre venga con sus problemas. 

Es posible que te entienda algún día. 

Me alegro de que vengáis a verme. 

Cuando vuelvas, te esperaré en el aeropuerto. 

 

Ojalá vengan lo antes posible. 

Te lo digo para que lo sepas. 

Lo voy a hacer con tal que me paguen bien. 

A jövő idejű feltételes mondat Si todo va bien, habrá tiempo hacerlo. 

A feltételes mód jelen ideje ¿Podrías ayudarme? 
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A függő beszéd (jelen idejű 

bevezető igével) 

Él dice que hizo buenas migas con ellos. 

Emilio pregunta cuándo le visito. 

A függő beszéd (múlt idejű 

bevezető igével) 

El policía dijo que no se podía aparcar alí. 

Dijeron que ya habían empezado el trabajo. 

Szövegösszetartó eszközök 

Határozatlan névmások cualquier(a ) 

Határozószók claramente, seria y claramente 

Igei körülírás seguir, llevar, estar + gerundio  

volver a, ponerse a, djar de, acabar de + infinitivo 

Vonzatos igék acordarse de, enterarse de, darse cuenta de, parecerse a 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Ser, estar + melléknév Tu hermanito es muy rico. 

Esta ensalada está muy rica. 

Igei körülírás 

-főnévi igenévvel 

-határozói igenévvel 

-melléknévi igenévvel 

 

Tardaré 5 minutos en llegar. 

Sigue viviendo en Londres. 

Quedó muy sorprendido al verme. 

Birtoklás kifejezése 

A hangsúlyos birtokos névmások mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo 

Mennyiségi viszonyok 

Határozott számnevek (tört-, 

tizedes számok, százalékok) 

la mitad, un tercio, tres coma siete, veinticinco por 

ciento 

Modalitás 

A kötőmód ( SUBJUNTIVO ) 

-„fej-igék” tagadása 

 

No creo que sea un buen marido. 

A kötőmód közelmúltja 

(Pret. PERFECTO DE 

SUBJUNTIVO) 

Qué lástima que no haya venido a la fiesta. 

A kötőmód folyamatos múltja 

(Pret.IMPERFECTO DE 

SUBJUNTIVO) 

El policía me aconsejó que cuidara/cuidese mejor mis 

cosas. 

Me daba rabia que siempre me dijeran lo que tenía que 

hacer. 

A jelenidejű feltételes mondat 

(ORACIONES CONDICIONALES 

II) 

Si tuviera tiempo,iría a veros.  

Si no conociéramos la electricidad, nuestra vida sería 

mucho más difícil. 

Szóalkotás szóösszetétellel Sacacorchos, abrelatas, quitamanchas 

A kötőmód régmúltja 

( PLUSCUAMPERFECTO DE 

SUBJUNTIVO ) 

Me alegré de que hubieras/hubieses venido a verme. 

A feltételes mód múlt ideje 

 

Habrías tenido que reparar el coche. 

Deberíais habérmelo dicho. 

A múlt idejű feltételes mondat 

(ORACIONES COND.III ) 

Si hubiera tenido tiempo, te habría ayudado. 

Si hubiésemos llegado a tiempo, lo habríamos visto. 
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A kötőmód a függő beszédben – 

igeidő-egyeztetés 

Me pide que vaya a por un kilo de pan.  

Me pidió que fuera a por un kilo de pan. 

A szenvedő szerkezet és az 

általános alany ( VOZ PASIVA Y 

PASIVA REFLEJA ) 

Este puente fue construido por los romanos.  

La calle estuvo cortada por un accidente.  

En Andalucía se produce mucho aceite de oliva.  

No se le oye bien.  

Felkiáltó mondatok. 

„LO” enfática 

¡Cuántos turistas! ¡Qué poca gente! ¡Cómo te admiro! 

Mira lo preciosas que son estas flores !  

Az igei körülírások összefoglalása 

és rendszerezése ( PERÍFRASIS 

VERBALES) 

Ponte a estudiar ya !  

Nunca más volveremos a vernos.  

Las temperaturas siguen aumentando.  

Acabaron haciendo las paces. 

 

Témakörök: 

1. Tudomány és technika 

2.Környezetünk 

3. Ember és társadalom  

4. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

5.Utazás, turizmus 

 

Szituációk: 

Helyzetek vendégségben 

Munkahelyi szituációk 

Engedély kérése, figyelmeztetés, érvelés 

Útbaigazítás 

Telefonálás, kölcsönkérés, téves hívás 

Meghibásodás, probléma bejelentése 

Számítógép, internet 

Felkiáltás, csodálkozás, bosszúság, tetszés, nem tetszés 

Rácsodálkozás, cáfolat, helyesbítés, fontosság kifejezése, javaslat, véleményalkotás 

 

Nagy Erika, Seres Krisztina: Colores 1 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

 Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Jelenidejűség 

(no) ser, estar, hay  

Az -ar, -er és -ir végű igék hablar, comer, vivir 

Diftongálódó igék querer, poder 

Tőhangváltó igék Pedir 

Rendhagyó igék tener, decir, hacer, salir, ir, poner, saber, conocer, traer 

Visszaható igék levantarse, lavarse 

Jövőidejűség 
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A közeljövő: ir + főnévi igenév Voy a hablar con él. 

Birtoklás kifejezése 

A tener ige jelen idejű alakjai (No) tengo tiempo.  

Hangsúlytalan birtokos névmások mi(s), tu(s), su(s), nuestro(s), vuestro(s), su(s) 

Térbeli viszonyok 

Helyhatározók és elöljárószók aquí, allí 

en, delante de, detrás de, encima de, debajo de, cerca 

de, lejos de, en frente de, al lado de, junto a, a la 

izquierda/derecha 

Időbeli viszonyok 

Az időpont (óra) kifejezése 

Mikor? 

Hánykor?  

Hány óra? 

 

¿Cuándo?  

¿A qué hora? A las 5. 

¿Qué hora es? Es / Son la(s) …  

Az időtartam kifejezése 

Mióta? Meddig? 

¿Desde / Hasta cuándo? 

A dátum kifejezése ¿Qué día es hoy? ¿A qué estamos? ¿Cuál es la fecha de 

hoy? 

Időhatárározók antes, después, entonces, hoy, mañana 

esta mañana/tarde/noche/semana 

por la mañana/tarde/noche 

a mediodía, a medianoche 

cada día/semana/mes/año 

el lunes, los lunes 

Mennyiségi viszonyok 

Főnevek és melléknevek többes 

száma 

los profesores americanos/las profesoras americanas 

Tőszámnevek 1-100 000 un, uno, una; cien mil 

Sorszámnevek 1-10 primero,-a; décimo,-a 

Határozatlan számnevek mucho, poco, alguno, todo, cada 

ige + mucho/poco Hablamos mucho/poco. 

 

Minőségi viszonyok 

Állandó tulajdonság (alak, forma, 

méret, szín, életkor ) 

Esetleges tulajdonság 

¿Cómo es? Es hermoso(a), grande, rojo(a). 

¿Cuántos años tiene? Es viejo. 

¿Cómo está? Está bueno, mal, bien, alegre, frío. 

muy/un poco + melléknév, 

határozószó 

muy bueno 

muy bien 

Hasonlítás Es más hermoso que …. / menos bonito que… 

Modalitás 

Felszólító mód (egyes és többes 

szám 2. személy) 

paga-pagad, come-comed, vive-vivid 

di, haz, ve, pon, sal, sé, ten, val, ven 

lávate, lavaos 
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A felajánló kérdés ¿Te ayudo? 

A szükségesség kifejezése: hay que  

tener que 

Hay que esperar poco. 

Tienes que ir todo recto. 

Szövegösszetartó eszközök 

Névelők un, uno, una … el, la, los, las …  

Elöljárószók a, de, con, para, por 

Kérdőszók (elöljárószóval) ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? 

¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿De dónde? ¿Por 

dónde?   

Kötőszók y, o, que, pero, no … ni  

Személyes névmások alanyesete yo, tú, él, ella, nosotros(as), vosotros(as), ellos/ellas 

Személyes návmások tárgyesete me, te, le/la/lo, nos, os, les/las/los 

Személyes návmások 

részeshatározós esete 

me, te, le, nos, os, les 

a mí, a ti, a él / ella, a nosotros/as, a vosotros/as, a 

ellos/as 

Vonatkozó névmások que, quien  

Mutató névmások ese, este, aquel, esto 

Logikai viszonyok (ok-okozati) Porque 

Cselekvés, történés, létezés 

kifejezése 

 

A személytelen igék 

Időjárást leíró igék 

En otoño llueve mucho. 

Hace sol. Hay niebla 

Jelenidejűség  

Estar + gerundio Estoy escribiendo una carta. 

Soler + főnévi igenév Suelo ir de tapas con mis amigos. 

Főnévi igeneves szerkezetek antes de ir, después de comer 

Múltidejűség  

A közelmúlt ( PRETÉRITO 

PERFECTO ) 

Esta tarde no he hecho nada. 

Hoy me he levantado muy temprano. 

A befejezett melléknévi igenév Hablado, comido, salido 

Hecho, dicho, visto, escrito, puesto, vuelto, roto, 

muerto,abierto 

Acabar de + inf Los invitados acaban de irse.  

 

Témakörök: 

1. Személyes vonatkozások, család  

2. Ember és társadalom  

3. Környezetünk 

4. A munka világa 

5. Életmód 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

7. Utazás, turizmus 

8. Gazdaság és pénzügyek 
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9. Környezetünk 

 

Szituációk: 

Üdvözlés, bemutatkozás 

Hogylét kifejezése, más személy bemutatása 

Meghívás, programok ajánlása,tetszés, nem tetszés kifejezése, indoklás, telefonbeszélgetés 

alapkifejezései 

Lakóhely bemutatása, telefonos információ-kérés és-adás lakással kapcsolatban, előnyök, 

hátrányok kifejezése 

Információkérés és-adás utazással kapcsolatban, útbaigazítás, szolgáltatások 

Információkérés és-adás vásárlással kapcsolatban, tetszés, nem tetszés kifejezése 

Találkozó megbeszélése, időpont és dátum kifejezése, meghívás elfogadása és elutasítása 

Információkérés és-adás étkezéssel kapcsolatban, tetszés, nem tetszés kifejezése 

Információkérés és-adás időjárással kapcsolatban, szabadidős program szervezése 

Történet, események elmesélése a múltban (pretérito perfecto) 

 

Nagy Erika, Seres Krisztina, Ana Orenga Portolés: Colores 2 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Az elbeszélő múlt ( INDEFINIDO ) hablé, comi, viví 

estuve, quise, hice, dije 

A folyamatos múlt ( 

IMPERFECTO ) 

llevaba, tenía, salía, solía + inf., acababa de + inf. 

A régmúlt ( 

PLUSCUAMPERFECTO) 

Estábamos cansados porque habíamos trabajado 

mucho. 

Birtoklás kifejezése 

A tener ige múlt idejű alakjai (No) tuve/tenía tiempo.  

Térbeli viszonyok 

Helyhatározók aquí, allí 

en, delante de, detrás de, encima de, debajo de, cerca 

de, lejos de, en frente de, al lado de, junto a, a la 

izquierda/derecha 

Időbeli viszonyok 

Időhatárározók antes, después, entonces, hoy, mañana 

esta mañana/tarde/noche/semana 

por la mañana/tarde/noche 

a mediodía, a medianoche 

cada día/semana/mes/año 

el lunes, los lunes 

Mennyiségi viszonyok 

Tőszámnevek 100 000- 10 000 000 cien mil, diez millones, 40 millones de … 

Határozatlan számnevek Ninguno 

Minőségi viszonyok 



66 
 

Hasonlítás Trabajo más/menos que tú. 

Él habla tanto como ella. 

Modalitás 

A függő beszéd ( ESTILO 

INDIRECTO) (jelen idejű bevezető 

igével) 

Él dice que hizo buenas migas con ellos. 

Emilio pregunta cuándo le visito. 

Szövegösszetartó eszközök 

Elöljárószók para, por 

Vonatkozó értelmű határozószók donde, cuando, como, cuanto  

Vonatkozó névmások el / la que, el / la cual, lo que 

Határozatlan névmások nada, nadie  

Logikai viszonyok (ok-okozat) ya que, como, así que, por eso  

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Jelenidejűség 

A jelenidejű valószínűség 

kifejezése 

¿Qué hora será? 

Múltidejűség 

A múltidejű valószínűség kifejezése Tendría 20 años cuando se conocieron. 

Jövőidejűség 

A jövő idő El complejo albergará dos hoteles. 

Birtoklás kifejezése 

Birtokos vonatkozó névmás cuyo, -a, -os, -as 

Mennyiségi viszonyok 

Határozatlan számnevek bastante, demasiado 

Témakörök: 

1. Személyes vonatkozások, család. Családi munkamegosztás 

2. Ember és társadalom  

3. Életmód 

4. Környezetünk 

5. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

6. Szabadidő, utazás, turizmus 

Szituációk: 

Rövid történet elmesélése (múlt idő: imperfecto, indefinido), csodálkozás 

kifejezése,információkérés és adás (utazás), múlbeli szokások leírása 

Véleménykérés és véleménynyilvánítás  

Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, meghívás/javaslat és arra való reagálás, diáknyelv 

Jövőre vonatkozó szándékok, tervek kifejezése, szükségesség kifejezése 

Valószínűség kifejezése, óhaj kifejezése 

Téma bevezetése, visszakérdezés, egyetértés, ellenvetés, érzelmek indulatok kifejezése 

Tanácsadás, felszólítás, tiltás 

Tanács kérése és adása (egészség), értékítélet, valószínűség, bizonytalanság 

Érzelmek kifejezése, vélemény kifejezése 
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Diáknyelv 

Meghívás elfogadása és elutasítása, hála kifejezése 

Jókívánságok, köszöntések különböző ünnepi alkalmakon 

 

Nagy Erika, Seres Krisztina, Gajdos Zsuzsanna: Colores 3 

 

Nyelvtani fogalomkörök: 

Modalitás 

A kötőmód ( SUBJUNTIVO ) jelen 

ideje   

-felszólítás 

-tiltás 

-kérés, kívánság 

-szükségesség 

-értékítélet 

-valószínűség 

-érzelmek kifejezése 

-jövőre utaló időhatározói 

mellékmondatok 

-Ojalá 

-para que, a fin de que, sin que, con 

tal que, antes de que, después de 

que, hasta que 

 

Hable con ella. 

No leas este libro. 

Su familia quiere que sea médico. 

Es importante que estudies mucho. 

Es un rollo que siempre venga con sus problemas. 

Es posible que te entienda algún día. 

Me alegro de que vengáis a verme. 

Cuando vuelvas, te esperaré en el aeropuerto. 

 

Ojalá vengan lo antes posible. 

Te lo digo para que lo sepas. 

Lo voy a hacer con tal que me paguen bien. 

A jövő idejű feltételes mondat Si todo va bien, habrá tiempo hacerlo. 

A feltételes mód jelen ideje ¿Podrías ayudarme? 

A függő beszéd (jelen idejű 

bevezető igével) 

Él dice que hizo buenas migas con ellos. 

Emilio pregunta cuándo le visito. 

A függő beszéd (múlt idejű 

bevezető igével) 

El policía dijo que no se podía aparcar alí. 

Dijeron que ya habían empezado el trabajo. 

Szövegösszetartó eszközök 

Határozatlan névmások cualquier(a ) 

Határozószók claramente, seria y claramente 

Igei körülírás seguir, llevar, estar + gerundio  

volver a, ponerse a, djar de, acabar de + infinitivo 

Vonzatos igék acordarse de, enterarse de, darse cuenta de, parecerse a 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Ser, estar + melléknév Tu hermanito es muy rico. 

Esta ensalada está muy rica. 

Igei körülírás 

-főnévi igenévvel 

-határozói igenévvel 

-melléknévi igenévvel 

 

Tardaré 5 minutos en llegar. 

Sigue viviendo en Londres. 

Quedó muy sorprendido al verme. 

Birtoklás kifejezése 
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A hangsúlyos birtokos névmások mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo 

Mennyiségi viszonyok 

Határozott számnevek (tört-, 

tizedes számok, százalékok) 

la mitad, un tercio, tres coma siete, veinticinco por 

ciento 

Modalitás 

A kötőmód ( SUBJUNTIVO ) 

-„fej-igék” tagadása 

 

No creo que sea un buen marido. 

A kötőmód közelmúltja 

(Pret. PERFECTO DE 

SUBJUNTIVO) 

Qué lástima que no haya venido a la fiesta. 

A kötőmód folyamatos múltja 

(Pret.IMPERFECTO DE 

SUBJUNTIVO) 

El policía me aconsejó que cuidara/cuidese mejor mis 

cosas. 

Me daba rabia que siempre me dijeran lo que tenía que 

hacer. 

A jelenidejű feltételes mondat 

(ORACIONES CONDICIONALES 

II) 

Si tuviera tiempo,iría a veros.  

Si no conociéramos la electricidad, nuestra vida sería 

mucho más difícil. 

Szóalkotás szóösszetétellel Sacacorchos, abrelatas, quitamanchas 

A kötőmód régmúltja 

( PLUSCUAMPERFECTO DE 

SUBJUNTIVO ) 

Me alegré de que hubieras/hubieses venido a verme. 

A feltételes mód múlt ideje 

 

Habrías tenido que reparar el coche. 

Deberíais habérmelo dicho. 

A múlt idejű feltételes mondat 

(ORACIONES COND.III ) 

Si hubiera tenido tiempo, te habría ayudado. 

Si hubiésemos llegado a tiempo, lo habríamos visto. 

A kötőmód a függő beszédben – 

igeidő-egyeztetés 

Me pide que vaya a por un kilo de pan.  

Me pidió que fuera a por un kilo de pan. 

A szenvedő szerkezet és az 

általános alany ( VOZ PASIVA Y 

PASIVA REFLEJA ) 

Este puente fue construido por los romanos.  

La calle estuvo cortada por un accidente.  

En Andalucía se produce mucho aceite de oliva.  

No se le oye bien.  

Felkiáltó mondatok. 

„LO” enfática 

¡Cuántos turistas! ¡Qué poca gente! ¡Cómo te admiro! 

Mira lo preciosas que son estas flores !  

Az igei körülírások összefoglalása 

és rendszerezése ( PERÍFRASIS 

VERBALES) 

Ponte a estudiar ya !  

Nunca más volveremos a vernos.  

Las temperaturas siguen aumentando.  

Acabaron haciendo las paces. 

 

Témakörök: 

1. Tudomány és technika 

2.Környezetünk 

3. Ember és társadalom  

4. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
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5.Utazás, turizmus 

 

Szituációk: 

Helyzetek vendégségben 

Munkahelyi szituációk 

Engedély kérése, figyelmeztetés, érvelés 

Útbaigazítás 

Telefonálás, kölcsönkérés, téves hívás 

Meghibásodás, probléma bejelentése 

Számítógép, internet 

Felkiáltás, csodálkozás, bosszúság, tetszés, nem tetszés 

Rácsodálkozás, cáfolat, helyesbítés, fontosság kifejezése, javaslat, véleményalkotás 
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Orosz nyelv 

 

A felkészüléshez Székely András – Székely Nyina: Sag za sagom 1-2. kötete ajánlott. 

 

9. évfolyam (3 óra/hét) 

 

Nyelvtani ismeretek: 

Az igeragozás rendszere 

A visszaható igék ragozása 

Az ige szemlélete/Befejezett-folyamatos igék 

Az igeidők 

A névszóragozás 

Az irányhármasság 

Az idő kifejezése 

Az elöljárószók használata 

A beleegyezés, kérés, elutasítás kifejezése 

A feltételes mód 

A tőszámnevek 

A vonatkozó névmások 

A sorszámnevek 

A kötőszók használata 

Az időhatározó kifejezése 

Szövegértési gyakorlatok 

 

Szóbeli témakörök: 

Ismerkedés 

Köszönés, üdvözlés 

Az étkezés 

A városi közlekedés 

Udvarias megszólítások 

Ünnepek 

Gratulálás 

A bocsánatkérés 

Szabadidős programok 

A telefonálás etikettje 

Napirend 

A meghívás 

A hobbi 

Tanács, javaslat megfogalmazása 

A nyári szünet hasznos eltöltése 
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10. évfolyam (3 óra/hét) 

 

Nyelvtani ismeretek: 

A személyes névmások ragozása 

A kérdő névmások és ragozásuk 

A határozatlan névmások 

Fontosabb főnévragozási eltérések 

A személynevek ragozása 

A mutató névmások 

A melléknév rövid alakja 

A melléknevek és a határozószók fokozása 

Az összehasonlító szerkezetek 

A tőszámnevek ragozása 

A felszólító mód 

A felszólítás más formái 

Szövegértési gyakorlatok 

 

Szóbeli témakörök 

Külföldi utazások 

Személyleírás 

A figyelem felkeltésének nyelvi eszközei 

Az évszakok 

Az érdeklődés szókincse 

Eligazodás a vasútállomáson 

Országismeret-Oroszország 

Szállásfoglalás 

Oroszország nagyvárosai-Moszkva és Szent-Pétervár 

Az ellenvélemény kifejtése 

Az időjárás 

Szerepkörök a családban 

Foglalkozások, hivatások 

A panasz nyelvi eszközei 

Az orosz kultúra nagyjai 

A bevásárlás 

A levélírás formái 

 

11. évfolyam (3 óra/hét) 

 

Nyelvtani ismeretek: 

A melléknévi igenév 

A szenvedő melléknévi igenevek 

A szenvedő mondat szerkezete 

A határozói igenevek 

A mozgást jelentő igék 
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A folyamatos és befejezett igék 

A főnévi igenév 

Szövegértési gyakorlatok 

 

Szóbeli témakörök: 

Évszakok, napszakok 

Magyarország legfontosabb látnivalói 

Budapest nevezetességei 

A barátság 

Meghívások elfogadása 

Az öröm kifejezése 

A természet szerepe az életünkben 

A mentegetőzés formái 

A repülőtér 

Az együttérzés kifejezése 

A nyelvtanulás 

Bevezetés az orosz irodalomba 

 

12 évfolyam (3 óra/ hét) 

 

Nyelvtani ismeretek: 

A vonzatos igék 

A szófaji átcsapás 

A képesség és a lehetőség kifejezése 

A rendhagyó igék ragozása 

A kérdőszók 

A többszörösen összetett mondatok 

Fordításelméleti alapismeretek 

A magyartól eltérő igevonzatok 

Szövegértési gyakorlatok 

 

Szóbeli témakörök 

Az önéletrajz 

Az érvelés pro és kontra 

Négy év a gimnáziumban 

A válasz megkerülésének nyelvi eszközei 

A visszakérdezés 

A szabadidő hasznos eltöltése 

A kérés elutasítása 

Az orosz és a magyar konyha 

Műfordítási gyakorlatok 

Divat, öltözködés 

Az egészség megóvásának lehetőségei 

Orvosi ellátás itthon és külföldön 
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A háztartás 

A magyar és az orosz felsőoktatás 

Az orosz nyelv a nagyvilágban 

Az érettségi vizsga leírása 

A szláv kultúra 
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Történelem 

 
Az osztályozóvizsga írásbeli és szóbeli feleletből áll. Az írásbeli feladatsor megírására 60 perc 

áll rendelkezésre és a vizsgapontszám 70%-át adja. A szóbeli felelethez a szaktanárnak legalább 

10 tételt kell összeállítania az adott tanév témáiból. A szóbeli felelet 15-20 perces és a 

vizsgapontszám 30%-át adja. 

A felkészüléshez Száray Miklós: Történelem 9-10-11-12. a 2012-es NAT alapján készült 

tankönyvek ajánlottak. 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

9. évfolyam 

Tantárgy heti óraszám 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2-3 ó/hét 

 

Tematikai egység: Az őskor és az ókori Kelet 

Témák: 

 A történelem forrásai. 

 Az első társadalmak. Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 

 A folyamvölgyi kultúrák. 

 A Közel-Keletet egyesítő birodalmak.  

 Az ókori Kelet kulturális öröksége, a zsidó nép vallási és történeti hagyományai. 

 

Tematikai egység: Az ókori Hellász 

Témák: 

 A polisz kialakulása. 

 Az athéni demokrácia kialakulása és működése. 

 Spárta. 

 A görög hitvilág, művészet és tudomány. 

 Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. 

 

Tematikai egység: Az ókori Róma 

Témák: 

 Róma útja a köztársaságtól a császárságig. 

 A köztársaság és a császárság államszervezte és intézményei.  

 Gazdaság, gazdálkodás, az életmód változásai. 

 A római hitvilág, művészet, a tudomány és a jog. 

 A kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése. 

 Pannónia provincia. 

 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása 
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Tematikai egység: A középkor 

Témák: 

 Róma örökösei: a Bizánci Birodalom, a Frank Birodalom, és a Német-római 

Birodalom létrejötte. 

 A nyugati és keleti kereszténység. A középkori egyház és az uralkodói hatalom 

Európában. 

 Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban. 

 Az iszlám és az arab hódítás. 

 Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése. 

 A rendiség kialakulása. 

 Nyugat-Európa válsága és fellendülése a XIV–XV. században. 

 A közép- és kelet-európai régió államai. 

 Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése. 

 Egyházi és világi kultúra a középkorban. 

 Itália, a humanizmus és a reneszánsz. 

 Hétköznapi élet a középkorban. 

 

Tematikai egység: A magyarság története a kezdetektől 1038-ig 

Témák: 

 A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás és a kalandozások kora.  

 Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent István). 

 A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a XI. század közepéig. 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

10. évfolyam 

Tantárgy heti óraszám 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
3-4 ó/hét 

 

Tematikai egység: A magyarság története az Árpád-házi királyoktól 1490-ig 

Témák: 

 Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent István, Szent László, 

Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla).  

 A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a XIII. század végéig. 

 A Magyar Királyság, mint jelentős európai hatalom, az Anjouk, Luxemburgi 

Zsigmond és Hunyadi Mátyás korában. 

 A magyar rendi állam és az Oszmán (Török) Birodalom párharca. 

 Társadalmi és gazdasági változások a XIV–XV. század folyamán. 

 A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei. 
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Tematikai egység: A világ és Európa a kora újkorban 

Témák: 

 Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik.  

 Reformáció és katolikus megújulás. 

 Az atlanti hatalmak (Hollandia és Anglia) felemelkedése. 

 Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. században és a XVIII. század elején. 

 A tőkés gazdaság kibontakozása a Tudorok korában. 

 Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kialakulása. 

 A francia abszolutizmus és hatalmi törekvések. 

 Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII. században. 

 A tudományos világkép átalakulása. 

 

Tematikai egység: Magyarország a kora újkorban 

Témák: 

 A Jagelló-kor. 

 Az ország három részre szakadása. 

 Várháborúk kora. 

 A három országrész berendezkedése, mindennapjai. 

 A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. 

 Az Erdélyi Fejedelemség. 

 A magyar rendek és a Habsburg-udvar konfliktusai. 

 A török kiűzése Magyarországról. 

 Népesség, társadalom, gazdaság és természeti környezet a XVI–XVII. századi 

Magyarországon. 

 A Rákóczi-szabadságharc. 

 

Tematikai egység: Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 

Témák: 

 A felvilágosodás. 

 A felvilágosult abszolutizmus. 

 Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában. 

 Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. 

 A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása. 

 A napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rendszere. 

 Az ipari forradalom és hatásai. 

 A XIX. század eszméi.  

 

Tematikai egység: Az újjáépítés kora Magyarországon 

Témák: 

 Népesség és környezet: demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása. 

 A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Birodalomban.  

 A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban. 
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 Társadalmi és gazdasági viszonyok változásai a XVIII. században. 

 A nemzeti ébredés: a kultúra és művelődés változásai. 

 

Tematikai egység: Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 

Témák: 

 Az átalakuló társadalom és gazdaság. 

 A reformeszmék kialakulása és terjedése: Széchenyi István programja. 

 A reformmozgalom kibontakozása. 

 A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés.  

 A reformkori művelődés, kultúra. 

 A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei. 

 Az 1848-as forradalom és vívmányai, az áprilisi törvények. 

 A szabadságharc története. 

 A nemzetiségek (pl.: németek, szlávok, és különösen a zsidók) szerepe a Habsburg 

udvarral szembeni harcokban. A zsidó közösség kiemelt részvétele és az ezért kirótt 

kollektív hadisarc. 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 11. évfolyam 

Tantárgy heti óraszám 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
3-5 ó/hét 

 

Tematikai egység: A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 

Témák: 

 Nemzetállami törekvések Európában (Olaszország, Németország, a balkáni államok). 

 Az Amerikai Egyesült Államok nagyhatalommá válása. 

 Társadalmi és gazdasági változások a centrum országaiban. 

 Az iparosodás új szakaszának hatásai (társadalom, gondolkodás, életmód, épített és 

természetes környezet). 

 A munkásság érdekképviseleti és politikai mozgalmai, szervezetei. 

 A modern polgári állam jellegzetességei. 

 Az Európán kívüli világ változásai a XIX. század második felében: gyarmati függés, a 

birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért. 

 

Tematikai egység: A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 

Témák: 

 Önkényuralom Magyarországon. 

 A kiegyezés létrejötte és tartalma. 
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 A kiegyezéshez fűződő viták, a kiegyezés alternatívái. 

 Társadalmi változások és gazdasági fejlődés a dualizmus korában. 

 Budapest világvárossá válása. 

 A nemzetiségi kérdés alakulása, a zsidó emancipáció. Nemzetiségek szerepe a 

társadalmi, gazdasági átalakulásban. A zsidó – magyar együttélés. 

 A dualizmus válságjelei. 

 A tudomány és művészet a dualizmus korában. 

 Életmód a századfordulón. 

 

Tematikai egység: Az első világháború és következményei 

Témák: 

 Az első világháború. 

 Magyarország az első világháborúban. 

 A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

 A háborús vereség következményei Magyarországon: az Osztrák-Magyar Monarchia 

felbomlása, Az őszirózsás forradalom, a tanácsköztársaság. 

 Az első világháborút lezáró békerendszer. 

 A trianoni békediktátum. 

 Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság sorsa. 

 

Tematikai egység: Európa és a világ a két világháború között 

Témák: 

 Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. 

 Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában a két világháború között. 

 Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői. 

 A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. 

 Az 1929-33-as világgazdasági válság jellemzői és következményei. Az Amerikai 

Egyesült Államok válasza a válságra: a New Deal. 

 A nemzeti szocialista ideológia és a náci diktatúra jellemzői. 

 Nemzetközi viszonyok a két világháború között. 

 A gyarmatok helyzete. 

 Tudomány és művészet a két világháború között. 

 Életmód és mindennapok a két világháború között. 

 

Tematikai egység: Magyarország a két világháború között 

Témák: 

 A konszolidáció kezdete Magyarországon: Teleki Pál első miniszterelnöksége. 

 A bethleni konszolidáció folyamata, jellemzői és válsága. 

 A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években. 

 A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világháború között. 

 A revízió lépései és politikai következményei Magyarországon. 
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 Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború között. 

 Tudomány és művészet a két világháború között. 

 Szegények és gazdagok világa. 

 Egyenlőség, emancipáció. 

 Tömegkultúra és tömegsport 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 

Helyi tanterv – 12. évfolyam 

Tantárgy heti óraszám 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
4-5 ó/hét 

 

Tematikai egység: A második világháború 

Témák: 

 A második világháború kitörése. Hadi és diplomáciai eseményei a Szovjetunió elleni 

német támadásig. 

 A fordulat a háború menetében. 

 A szövetségesek együttműködése és győzelme. 

 A második világháború jellemzői. A holokauszt. 

 Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fronton. 

 Kállay Miklós miniszterelnöksége. 

 A német megszállás és nyilas uralom. Felszabadulás és szovjet megszállás. 

 Háborús veszteségeink. A zsidóüldözés társadalmi, eszmei háttere és a holokauszt 

Magyarországon. Roma/cigány népirtás. 

 

Tematikai egység: Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Témák: 

 A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a megosztott Európa. 

 A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. 

 A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új világgazdasági rendszer 

kialakulása. 

 A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a „harmadik világ”. 

 A közel-keleti konfliktusok. Izrael Állam létrejötte, az arab világ átalakulása. Izrael a 

Közel-Kelet demokratikus állama, a Kárpát-medencén kívüli legnagyobb magyar ajkú 

kisebbség otthona. 

 

Tematikai egység: Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveréséig 

Témák: 
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 Az ország szovjetizálása, a kommunista diktatúra kiépítésének folyamata, jellemzői. 

 Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban, köz- és magánéleti, valamint 

kulturális és gazdasági jellegzetességek. 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere, jellemzői, szereplői. 

 

Tematikai egység: A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Témák: 

 Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és együttműködés formái, területei. 

 Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton – diktatúra és hiánygazdaság 

keleten. 

 A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a kulturális szokások (divat, 

zene) változásai a korszakban. 

 A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a Szovjetunió és  

 Jugoszlávia szétesése. 

 

Tematikai egység: A Kádár-korszak jellemzői 

Témák: 

 Megtorlás és a konszolidáció. 

 Gazdasági reformok a Kádár-korszakban. 

 Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet a Kádár-korszakban. 

 A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak. 

 A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege, nyertesek és vesztesek. 

 Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a kétpólusú világ időszakában. 

 A határon túli és a világban szétszóródott magyarság helyzete a kétpólusú világ 

időszakában. 

 

Tematikai egység: Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

Témák: 

 Az információs – technikai forradalom és a tudásipar. A globális világgazdaság új 

kihívásai és ellenmondásai. 

 A fenntarthatóság dilemmái. A civilizációk, kultúrák közötti ellentétek kiéleződése. 

 Az egypólusútól a többpólusú világrend felé. 

 A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban. 

 Az Európai Unió intézményei, működése és jelenlegi problémái. 

 

Tematikai egység: A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

Témák: 

 A posztszocialista régió és Magyarország helyzete, problémái 1990 után. 

 Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata Fölzárkózás, lemaradás. 

 A közjogi rendszer jogállami átalakítása és intézményrendszere 1990 után. 
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 A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondásai, regionális gazdasági 

különbségek. 

 A társadalmi mobilitás problémái. A cigány (roma) társadalom története, helyzete és 

integrációjának folyamata. 

 A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilágban. 

 

Tematikai egység: Társadalmi ismeretek 

Ismeretek: 

 Családformák a mai világban. 

 Kortárscsoport és ifjúsági szubkultúrák. 

 A helyi társadalom, a civil társadalom és az önkéntesség. 

 Nemzet és nemzetiség. 

 Kulturális és etnikai kisebbségek Magyarországon. 

 Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet. 

 Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás. 

 A nagy ellátórendszerek (egészségügy, társadalom-biztosítás, oktatás) 

 megismerése. 

 

Tematikai egység: Állampolgári ismeretek 

Ismeretek: 

 Állampolgári jogok és kötelességek. 

 Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendszere. 

 A magyar és az európai állampolgárság legfontosabb ismérvei. 

 A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósági választások). 

 A politikai részvétel formái. 

 A közvetett és a közvetlen demokrácia eszköztára. 

 

Tematikai egység: Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Ismeretek: 

 Az állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a gazdaság különböző szereplőivel. 

Az állam bevételei. Az állam stabilizációs, redisztribúciós és tőkeallokációs feladatai. 

 A költségvetési és a monetáris politika eszköztára, szerepe a gazdaságpolitikai célok 

megvalósításában. 

 A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénzügyi közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

 A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. 

 Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a 

piac kapcsolata.  

 Az üzleti terv. 

 

Tematikai egység: Munkavállalás 

Ismeretek: 
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 A munkaerő és a piac kapcsolata. Munkaerőpiaci elvárások itthon és külföldön. 

 Szakképzettség. Álláskeresési technikák. Pályakezdés, beilleszkedés a munkahelyi 

közösségbe. 

 Munkajogi alapok. 

 Foglalkoztatási formák. 

 A munkaszerződés tartalma. 

 A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek (munkaszerződés, 

bérszámítás, adózás, egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, kollektív szerződés). 

 A munkaviszony megszűnése, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás, 

visszatérés a foglalkoztatásba. 
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Emberismeret és etika 

 

Az emberismeret és etika vizsga részei 

 projektmunka 

 írásbeli 

 szóbeli  

 

A projektmunkára összpontszám 50%-a, az írásbeli vizsgarészre az összpontszám 30%-a, a 

szóbeli vizsgarészre a az összpontszám 20%-a szerezhető meg. 

A projektmunka témáját a vizsgázó 30 nappal az írásbeli vizsga kezdete előtt megismeri, azt a 

vizsga megkezdéséig elektronikusan továbbítja a vizsgáztatónak. Az írásbeli és szóbeli 

feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, melyek a tanév 

legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. A feladatok megfelelnek a helyi 

tantervben leírt követelményeknek. 

 

Írásbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama 60 perc. 

A feladatlap két esszé címet tartalmaz, amelyből egyet kell kidolgozni. 

 

Szóbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama maximum 10 perc. 

Feladatok összetétele 

A szóbeli vizsgán legalább 10 tétel közül kell választania a vizsgázónak. A szóbeli tétel 

tartalmazza a tétel címét és néhány, a tételhez tartozó, címszót. A tételhúzást követően 

legalább 30 perc felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére a tétel kidolgozására. A 

szóbeli vizsgán a vizsgázó ismerteti a tételhez kapcsolódó ismereteit, amit az adott témával 

kapcsolatos, a vizsgáztatóval történő beszélgetés zár le. 

 

A vizsga értékelése 

A vizsgára adott érdemjegy megállapítása a vizsgán elért százalékos érték alapján a középszintű 

érettségin alkalmazott átváltásnak megfelelően történik. 

 

Vizsgakövetelmények 

11. évfolyam (1 óra/hét) 

A témaköröket az etikatörténet legfontosabb gondolkodóinak életművén keresztül kell 

feldolgozni. 

 Alapvető etika  

 Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

o Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

o Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

o A felelősség kérdése 

o Az erények és a jó élet céljai 

 Egyén és közösség 
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o A kapcsolatok etikája 

o Társadalmi szolidaritás 

o Törvény és lelkiismeret 

o Szavak és tettek 

o Hazaszeretet 

o Többség és kisebbség 

 Korunk kihívásai 

o A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

o Bioetika 

o A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

o Ökoetika 

o Felelősség utódainkért 

 

12. évfolyam (1 óra/hét) 

A témaköröket az etikatörténet legfontosabb gondolkodóinak életművén keresztül kell 

feldolgozni. 

 Alapvető etika  

 Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

o Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

o Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

o A felelősség kérdése 

o Az erények és a jó élet céljai 

 Egyén és közösség 

o A kapcsolatok etikája 

o Társadalmi szolidaritás 

o Törvény és lelkiismeret 

o Szavak és tettek 

o Hazaszeretet 

o Többség és kisebbség 

 Korunk kihívásai 

o A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

o Bioetika 

o A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

o Ökoetika 

o Felelősség utódainkért 

 

 

 

  



85 
 

Matematika 

 

A matematika vizsga részei 

 írásbeli 

Az írásbeli vizsgarészen az összpontszám 100%-a szerezhető meg. 

A feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, melyek a tanév 

legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. A feladatok megfelelnek a helyi tantervben 

leírt követelményeknek. 

Megengedett segédeszközök: zsebszámológép, körző, vonalzó 

 

Az írásbeli vizsga leírása 

Az írásbeli vizsga részei 

 I. rész (rövid feladatok), időtartama: 15 perc 

 II. rész (hosszú feladatok), időtartama: 45 perc 

I. rész (rövid feladatok) 

8 feladatot tartalmaz, csak a végeredmény kerül értékelésre. 

II. rész (hosszú feladatok) 

4 feladatot tartalmaz, a megoldás menete és a végeredmény is értékelésre kerül. 

 

A vizsga lebonyolítása 

A vizsgázó a vizsga kezdetekor I. rész feladatlapját kapja meg, 15 perc után a vizsgázó a 

feladatlapot átadja a felügyelő tanárnak és megkapja a II. rész feladatlapját. 

 

A vizsga értékelése 

 

0 % - 24% elégtelen 

25 % - 39 % elégséges 

40 % - 59 % közepes 

60 %  - 79 % jó 

80 % - 100 % jeles 

 

 

Vizsgakövetelmények 

 

9. évfolyam (4 óra/hét) 

 Halmazok, ponthalmazok 

 Matematikai logika 

 Számelmélet, hatványozás 

 Algebrai kifejezések használata 

 Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer 

 Függvények 

 Sokszögek 

 Statisztika. valószínűség  
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10. évfolyam (3 óra/hét) 

 Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer 

o Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek. 

o Másodfokú egyenletrendszer. 

o Négyzetgyökös egyenletek. 

 Geometriai transzformációk 

o Műveletek vektorokkal: 

o Hasonlóság 

o A kör és részei. 

 Szögfüggvények 

 Kombinatorika, gráfok 

 Valószínűség  

 

11. évfolyam (3 óra/hét) 

 Kombinatorika 

o Permutáció 

o Kombináció 

o Variáció 

 Gráfok 

 Matematikai logika 

 Hatvány, gyök, logaritmus 

 Trigonometria 

 Statisztika, valószínűség 

 

12. évfolyam (4 óra/hét) 

 Koordinátageometria  

 Sorozatok 

 Térgeometria, felszín, térfogat 

o Térelemek. 

o Kerület- és területszámítás 

o Testek, szabályos testek 

 

11. évfolyam (6 óra/hét) 

 Gondolkodási és megismerési módszerek  

 Számtan, algebra 

 Függvények, sorozatok, az analízis elemei 

 Geometria 

 Valószínűség, statisztika 

 

12. évfolyam (6 óra/hét) 

 Térgeometria 

o Térelemek. 

o Kerület- és területszámítás 
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o Testek, szabályos testek 

 Függvények, sorozatok, az analízis elemei 

o Függvények határértéke, folytonossága 

o Differenciálszámítás 

o Integrálszámítás 

o Sorozatok 
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Fizika 

 

A fizika vizsga részei 

 írásbeli 

 szóbeli  

  

Az írásbeli vizsgarészen az összpontszám 60%-a, a szóbeli vizsgarészen a az összpontszám 

40%-a szerezhető meg. 

 

Az írásbeli és szóbeli feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, 

melyek a tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. A feladatok megfelelnek a 

helyi tantervben leírt követelményeknek. 

 

Megengedett segédeszközök: zsebszámológép, körző, vonalzó 

 

Az írásbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama 60 perc. 

Az írásbeli vizsga részei 

 I. rész (rövid feladatok) 

 II. rész (hosszú feladatok) 

I. rész (rövid feladatok) 

8 feladatot tartalmaz, csak a végeredmény kerül értékelésre. 

II. rész (hosszú feladatok) 

4 feladatot tartalmaz, a megoldás menete és a végeredmény is értékelésre kerül. 

 

A vizsga lebonyolítása 

A vizsgázó a vizsga kezdetekor I. rész és a II. rész feladatlapját is megkapja. 

 

A szóbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama maximum10 perc. 

 

Feladatok összetétele 

A szóbeli vizsgán legalább 10 tétel közül kell választania a vizsgázónak. A szóbeli tétel két 

részből áll, egy elméleti témakörből és egy kísérlet ismertetéséből, értelmezéséből. A 

tételhúzást követően legalább 30 perc felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére a tétel 

kidolgozására. 

 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli és szóbeli vizsgarészeken elért pontszámok összege alapján az osztályzat a 

következőképpen határozható meg: 

 

0 % - 24% elégtelen 

25 % - 39 % elégséges 
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40 % - 59 % közepes 

60 %  - 79 % jó 

80 % - 100 % jeles 

 

 

Vizsgakövetelmények 

 

9. évfolyam (2 óra/hét) 

 A mozgástan elemei 

 A newtoni mechanika elemei 

 Munka, energia, teljesítmény 

 Folyadékok és gázok mechanikája 

  

10. évfolyam (2 óra/hét) 

 Elektromos töltés és erőtér 

 Az egyenáram 

 Mágneses tér alapjelenségei 

 Hőtani alapjelenségek 

 Gáztörvények 

 A molekuláris hőelmélet alapjai 

 Energia, hő és munka- a hőtan főtételei 

 Halmazállapot-változások leírása 

 Mindennapok hőtana 

 

11. évfolyam (2 óra/hét) 

 Mechanikai rezgések, hullámok 

 Elektromágneses indukció, váltóáramú hálózatok 

 Elektromágneses rezgések, hullámok 

 Hullám- és sugároptika 

 Az atomok szerkezete 

 A magfizika elemei 

 Csillagászat és asztrofizika elemei 

 

11. évfolyam (4 óra/hét) 

 Mechanikai rezgések 

 Mechanikai hullámok, hangtan 

 Elektromágneses indukció, váltóáramú hálózatok 

 Elektromágneses rezgések, hullámok 

 Hullám- és sugároptika 

 Az atomok szerkezete, héjfizika 

 Kondenzált anyagok szerkezete és fizikai tulajdonságai 
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12. évfolyam (4 óra/hét) 

 Magfizika 

 Merev testek mechanikája 

 Csillagászat és asztrofizika 

 Környezetfizika 

 Fizika és a társadalom 

 Mérési gyakorlatok 
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Kémia 

 

A kémia vizsga egy 60 perces írásbeli és egy 15 perces szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli 

vizsgára a teljes pontszám 60 %-át, a szóbeli vizsgára 40 %-át lehet adni. 

 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév 

fejezeteinek legalább 75 %-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet 

elérni.  

A feladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak. 

 rövid kiegészítendő típusú feladatok 

 feleletválasztós (teszt) feladatok 

 legalább két számítási feladat. 

 

A szóbeli vizsga tételhúzással kezdődik. A tétel kidolgozására 20 perc felkészülési idő áll 

rendelkezésre, amelyet egy 15 perces felelet követ. 

 

A szóbeli vizsgán a középszintű (fakultáció esetén az emelt szintű) érettségi 

követelményeknek megfelelően összeállított tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt.  

 

A szóbeli tétellapon három kérdés szerepel, amelyre egyenként 10-10 pont adható. Szerepel 

továbbá öt kémiai fogalom meghatározása is, amelyekért egyenként 2-2 pont adható. A szóbeli 

vizsgán elérhető pontszám 40 pont. 

Összesen elérhető maximális pontszám 100 pont. 

 

Értékelés-osztályzás: 

100-80%= jeles 

79-60%= jó 

59-40%= közepes 

39-25%= elégséges 

24%-0%= elégtelen 

 

Az évfolyamonkénti részletes követelményeket a helyi tanterv tartalmazza. 

 

I. A 9. évfolyam követelményének témakörei a helyi tanterv szerint 

 

1. Mivel foglalkozik a kémia? 

Kémiai elemek és vegyületek 

Anyagmennyiség, anyagmennyiséggel kapcsolatos számítási feladatmegoldás 

 
 

2. Milyen részecskékből állnak az anyagok? 

Az atom felépítése 

A periódusos rendszer és az atomok elektronszerkezete 
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3. Mi okozza a fizikai tulajdonságokat? 

Elsőrendű és másodrendű kémiai kötések 

Halmazállapotok 

Számolás gázokkal 

Szilárd anyagok rácstípusa 

Oldatok és töménysége 

 

4. Elektron egy másik atom vonzásában 

Kémiai reakciók jellemzése 

 

5. Kémiai reakciók csoportosítása 

Sav-bázis és redoxirekciók 

Galvánelemek és elektrolízis 

 

 

 

II. A 10. évfolyam követelményének témakörei a helyi tanterv szerint 

 

1. A szénhidrogének 

Telített, telítetlen és aromás szénhidrogének 

Földgáz, kőolaj, kaucsuk, gumi 

 

2. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

Egy oxigénatomos funkciós csoportú vegyületek: alkoholok, fenolok, 

éterek, aldehidek, ketonok 

Több oxigént tartalmazó funkciós csoportú vegyületek: karbonsavak, 

észterek 

 

3. Heteroatomos szerves vegyületek 

Halogéntartalmú szénvegyületek és reakciói 

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

 

4. Biológiai jelentőségű anyagok 

Zsírok, olajok, szénhidrátok, fehérjék, nukleinsavak 

 

 

III. A 11. évfolyam emeltszintű követelményének témakörei a helyi tanterv szerint 

 

 

1. Anyagszerkezet 

Atomszerkezet 

Molekulák 

Anyagi halmazok 

Oldatok 



93 
 

Számolási feladatmegoldás oldatokkal 

 

2. Elektrokémia 

Elektrolízis, galvánelem, standardpotenciál használat 

Elektrokémiai számítások 

 

3. Szervetlen kémia 

Hidrogén, nemesgázok, halogének 

Oxigéncsoport elemei és vegyületei 

Nitrogéncsoport elemei és vegyületei 

Széncsoport elemei és vegyületei 

Fémek általános jellemzése 

s-mező fémei 

p-mező fémei 

d-mező fémei 

Számítási feladatok pH-val és gázokkal 

 

 

IV. A 12. évfolyam emeltszintű követelményének témakörei a helyi tanterv szerint 

 

Szerves kémia ismétlése 

 

1. A szénhidrogének 

Telített, telítetlen és aromás szénhidrogének és jellemzésük 

Halogéntartalmú szénvegyületek és reakciói 

 

2. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

Egy oxigénatomos funkciós csoportú: alkoholok, fenolok, éterek, 

aldehidek, ketonok 

Több oxigént tartalmazó funkciós csoportú vegyületek:karbonsavak, 

észterek, zsírok, olajok 

 

3. Heteroatomos  szerves vegyületek 

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek: aminok, amidok, heterociklusos 

vegyületek 

 

4. Makromolekulák 

Szénhidrátok, fehérjék, nukleinsavak, műanyagok 

 

5. Számítási feladatok  

Termokémiai, keverékes, gázos, oldatos, pH-s, elektrokémiai, szerves 

számolások 
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Biológia 

 

A vizsga leírása 

A vizsga egy 60 perces írásbeli és egy 15 perces szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára 

a teljes pontszám 60 %-át, a szóbeli vizsgára 40 %-át lehet adni. 

 

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév fejezeteinek 

legalább 75 %-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni. 

 

A feladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak: 

 ábraelemzés 

 rövid válaszos feladatok 

 feleletválasztós (teszt) feladatok. 

 

A szóbeli vizsga tételhúzással kezdődik. A tétel kidolgozására 20 perc felkészülési idő áll 

rendelkezésre, amelyet egy 15 perces felelet követ. 

A szóbeli vizsgán a középszintű érettségi (fakultáció esetén az emelt szintű) követelményeknek 

megfelelően összeállított tíz tételből húz egyet a tanuló.  

A szóbeli tétellapon három kérdés szerepel, amelyre egyenként 10-10 pont adható. Szerepel 

továbbá öt biológiai fogalom meghatározása is, amelyekért egyenként 2-2 pont adható.  

A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 40 pont. 

 

Összesen elérhető maximális pontszám 100 pont. 

 

Értékelés-osztályzás: 

 

80-100% Jeles (5) 

60-79% Jó (4) 

40-59% Közepes (3) 

25-39% Elégséges (2) 

0-24% Elégtelen (1) 

 

Az évfolyamonkénti részletes követelményeket a helyi tanterv tartalmazza. 

 

Vizsgakövetelmények 

 

10. évfolyam (2 óra/hét) 
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1. Az egyed szerveződési szintjei  

 A rendszerezés alapjai, az élő rendszerek, a vírusok. 

 

2. Önálló sejtek  

 A baktériumok, az egysejtű eukarióták. 

 

3. Többsejtűség  

 A gombák és a zuzmók. 

 

 A növényi sejt, szerveződési formák  

A növényi sejt, a növények szerveződési típusai, a moszatok, a mohák és a 

növények szövetei. 

 

 A növények országa  

  A növények szervei, a gyökér, a szár, a lomblevél, a harasztok, a nyitvatermők, 

                        a virág, a zárvatermők, a termés, a kétszikű és egyszikű növények 

 

 A növények élete  

A növények vízháztartása, táplálkozása, gázcseréje, anyagszállítása. 

                        A növények szabályozása, a növényi hormonok. A növények szaporodása és 

                        egyedfejlődése.  

 

 Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői  

Az állati sejt és szövetek. A szivacsok.  

 

 Szerkezetek és működések az állatok világában  

A csalánozók, laposférgek, fonálférgek, puhatestűek, gyűrűsférgek és az 

ízeltlábúak. A tüskésbőrűek, előgerinchúrosok, fejgerinchúrosok, gerincesek: 

halak, kétéltűek, hüllők, madarak és az emlősök. 

 

 Az állatok élete  

 Az állatok kültakarója, mozgása, táplálkozása, légzése, anyagszállítása, 

kiválasztása, szaporodása és egyedfejlődése. Az állatok hormonális 

szabályozása és idegi szabályozása. 

 

4. Az állatok viselkedése  

Az öröklött magatartásformák, a tanult magatartásformák. Az állatok 

létfenntartó, szaporodási és a társas viselkedésének alapjai. Az állatok 

kommunikációja. 

 

11. évfolyam (2 óra/hét) 

 

1. Egyed alatti szerveződési szint 

 Szervetlen és szerves alkotóelemek: 
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Elemek, ionok, szervetlen molekulák, lipidek, szénhidrátok, fehérjék, 

nukleotidok és nukleinsavak. 

 

 Az anyagcsere folyamatai: 

Felépítés és lebontás kapcsolata. Felépítő folyamatok, lebontó folyamatok, 

fehérjeszintézis és DNS szintézis. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben). 

 

2. Az emberi szervezet 

Homeosztázis, kültakaró, mozgás, táplálkozás, légzés, anyagszállítás,  

immunrendszer, immunitás, kiválasztás és a szaporodás. 

 

11. évfolyam emelt szint (4 óra/hét) 

 

1. Biokémia - élőt felépítő elemek, szervetlen és szerves vegyületek  

Biogén elemek, víz, széndioxid, lipidek, szénhidrátok, fehérjék, nukleotidok, 

nukleinsavak. 

 

 2. Biokémia - sejttan  

Sejtek felépítése, a sejtalkotók funkciói. Biokémia – anyagcserefolyamatok.   

Anyagcsere alapfogalmai, enzimek. Transszportfolyamatok. Felépítő 

anyagcserefolyamatok: fotoszintézis. Lebontó anyagcserefolyamatok: biológiai 

oxidáció, erjedés. 

 

 3. Biokémia-az örökítőanyag  

  Fehérjeszintézis. A sejtciklus: a DNS bioszintézise, sejtosztódási típusok 

   mitózis és meiózis. Génműködés szabályozásának alapjai: lac-operon. Mutáció. 

 

4. Az emberi szervrendszerek felépítése és működése, egészségtani vonatkozások.  

Kültakaró, mozgási szervrendszer: váz és izomrendszer, táplálkozási, légzési, 

keringési szervrendszer, immunrendszer és a kiválasztás szervrendszere.  

 

12. évfolyam (2 óra/hét) 

 

1. A szabályozás 

Hormonrendszer, hormonális működések. Az idegrendszer általános jellemzése. 

Az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai. 

 

2. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

Molekuláris genetika. Mendeli genetika. Az intermedier és a domináns–

recesszív öröklésmenet valamint a kodominancia lényege. Néhány emberi 

tulajdonság, betegség öröklődése. Populációgenetika és evolúciós folyamatok. 

A populációk tulajdonságai és változásai. A bioszféra evolúciója. A bioszféra 

jelene és jövője. 

 



97 
 

 

12. évfolyam emelt szint (4 óra/hét) 

 

1. Az ember szaporodása és egyedfejlődése 

 Az ivarsejtek, az ivarszervek és az ivarutak felépítése és működése. A ciklus. A 

ciklus hormonális szabályozása. Az emberi szexualitás. A fogamzásgátlás 

módjai. A terhesség. Az embrionális és posztembrionális fejlődés.  

 

  2. A hormonális szabályozás 

A hipotalamusz–agyalapi mirigy rendszer. A pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, 

a mellékvese, a hasnyálmirigy és az ivarmirigyek hormonjai és ezek hatása. 

 

3. Az idegi szabályozás 

Az idegsejtek felépítése, az idegszövet. A központi idegrendszer felépítése. 

Gerincvelői reflexek. Szomatikus és vegetatív működés. Érző és mozgató 

működés. Magasabb idegrendszeri tevékenység. Az idegrendszer működésével 

kapcsolatos egészségügyi ismeretek. 

 

4. Az öröklődés 

  Alapfogalmak, Mendel törvényei. Domináns-recesszív, intermedier és 

kodomináns öröklésmenetek. Többgénes öröklődés. Kapcsolt öröklődés, 

nemhez kapcsolt tulajdonságok öröklődése Mennyiségi tulajdonságok 

öröklődése. A géntechnológia alapjai, klónozás, géntechnológiával módosított 

élőlények. 

 

5. A populációk és az életközösségek 

A populációk tulajdonságai és változásai. Az élettelen környezeti tényezők és 

ezek változásai. Ökológiai rendszerek. Életközösségek. 

 

6. Az élővilág evolúciója és a jelenkori bioszféra 

Populációgenetika. Evolúció lényege és tényezői. Adaptív és nem adaptív 

evolúciós folyamatok. A fajok kialakulása. Az evolúció bizonyítékai. 

Változások a Föld kialakulásáig. Többsejtűek evolúciójának legfontosabb 

lépései. Ember evolúciója. A bioszféra jelene és jövője. 
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Földrajz 

 
Az osztályozóvizsga írásbeli és szóbeli feleletből áll. Az írásbeli feladatsor megírására 60 perc 

áll rendelkezésre és a vizsgapontszám 70%-át adja. A szóbeli felelethez a szaktanárnak legalább 

10 tételt kell összeállítania az adott tanév témáiból. A szóbeli felelet 15-20 perces és a 

vizsgapontszám 30%-át adja. 

 

A felkészüléshez 

 Nagy Balázs-Nemerkényi Antal-Sárfalvi Béla-Ütőné-Visi Judit: Földrajz 9. 

 Probáld Ferenc-Ütőné Visi Judit: Földrajz 10. tankönyvek az ajánlottak. 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység A földi tér ábrázolása 

Ismeretek 

 

 A térkép 

 Tájékozódás a térképen és a térképpel 

 Távérzékelés és térinformatika 

 

Tematikai egység A Föld kozmikus környezete 

Ismeretek 

 

 A csillagászati ismeretek fejlődése. 

 A Világegyetem. 

 A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az 

égitestek osztályozása.  

 A Nap mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak 

bemutatása.  

 A Föld típusú (kőzet-) és a Jupiter típusú (gáz-) bolygók 

jellemzőinek összehasonlítása, a törpebolygó mint 

égitesttípus magyarázata, kisbolygók, üstökösök, meteorok, 

meteoritok jellemzése. 

 A Föld mint égitest. 

 A Hold.  

 

Tematikai egység A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

Ismeretek 

 

 A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani 

összetétele. 

 A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok 

változásában megfigyelhető törvényszerűségek 

megfogalmazása.  

 A kőzetlemezek és mozgásaik következményei.  

 A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló 

munkájának kapcsolata, szerepük bemutatása kontinentális és 

óceáni példák alapján. 

 Ásványok, Kőzetek, Ásványkincsek  
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 A talaj 

 Földtörténet 

  

Tematikai egység A légkör földrajza 

Ismeretek 

 

 A légkör anyagai és szerkezete  

 A levegő felmelegedése 

 A felhő- és csapadékképződés 

 A levegő mozgása 

 A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; a 

szélrendszerek jellemzése. 

 A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás 

alakításában betöltött szerepük igazolása.  

 Időjárás, időjárási frontok 

 A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 

 A légszennyezés következményei 

 

Tematikai egység A vízburok földrajza 

Ismeretek 

 

 A vízburok tulajdonságai és mozgásai 

 A felszín alatti vizek 

 A felszíni vizek 

 A víz és a jég felszínformáló munkája 

 A karsztosodás 

 A vízburok mint gazdasági erőforrás 

 A vízburok környezeti problémái 

 

Tematikai egység A földrajzi övezetesség 

Ismeretek 

 

 A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség 

 A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet 

 A függőleges övezetesség 

 

 

Tematikai egység Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

Ismeretek 

 

 Demográfiai folyamatok a 21. század elején 

 A népesség összetétele 

 Állam, nemzet, nemzetállam, többnemzetiségű állam, 

nemzeti kisebbség . 

 A nyelvi sokszínűség jellemzése, a világnyelvek szerepének 

megértése.  

 A világvallások  

 Településtípusok – urbanizáció 
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10. évfolyam 

 

 I. A világgazdaság a 21.század elején 

A világgazdaság építőkövei: az államok 

- Nemzetgazdaság és világgazdaság 

- Az állam szerepe a piacgazdaságban 

- GDP, GNI mint a gazdasági fejlettség mércéje 

- HDI és az életminőség. 

A gazdasági és foglalkozási szerkezet 

- A gazdasági szerkezet és a gazdasági fejlettség kapcsolata 

- A gazdasági szektorok jellemzői szerepük változása 

- A tercier szektor jelentőségének növekedése. 

Nyertesek és vesztesek a világgazdaságban 

- A világkereskedelem kialakulása 

- A világgazdasági pólusok és erőterek kialakulása 

- Hitelválság, eladósodás. 

A multik és a globalizáció 

- A transznacionális vállalatok tevékenységének szerveződése, 

- A TNC-k és a globalizáci 

- A globalizáció hatásai. 

Mindennapi pénzügyeink – a pénzről másképp 

- A pénz funkciója és formái 

- Az infláció és az azt gerjesztő folyamatok 

- Az értékpapír szerepe, működése. 

A pénz mozgatja a világot? 

- A pénz és a tőke közti különbség 

- A működőtőke és a pénztőke eltérő működés 

- A monetáris világgazdaság sajátosságai 

- A tőzsde működése 

- A világ legfontosabb pénzügyi szervezetei 

 

II. Európa regionális földrajza 

A Római Szerződéstől az Európai Unióig 

- Az Európai Unió kialakulásának okai, 

- Az integráció lépései 

- Európai Unió intézményei 

Együtt egymásért – az EU közös gazdaságpolitikai céljai 

- Regionális politika - a fejlettségbeli különbségek mérséklése, 

- Mezőgazdasági politika 

- Az EU és a társult államok. 

A Benelux-államok 

- Eltérő adottságok – eltérő fejlődés - kétarcú Belgium: Flandria és Vallónia 
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Franciaország 

- Mezőgazdasági szerep 

- Decentralizálás 

Nagy-Britannia 

- Gyarmatbirodalom – világhatalom 

- Az ipari forradalom kiindulópontja 

- Nagy-Britannia iparvidékei: múlt, jelen, jövő. 

Spanyolország 

- Mediterrán tengerpart – idegenforgalom 

- Uniós tagság - felzárkózás 

Olaszország 

- Idegenforgalmi adottságok 

- Eltérő fejlődés - Észak-Dél ellentét 

Észak-Európa I. 

- Közös és eltérő kultúra, történelem 

- A természeti adottságok kiaknázása 

Észak-Európa II. 

- A tenger mint erőforrás 

- Energiabőség – energiaigényes iparágak 

- K+F – fejlett technológiai 

Németország I. 

- Újraegyesítés - K-Ny probléma 

- változatos adottságok – fejlett tőkés mezőgazdaság 

Németország II. 

- Ruhr-vidék - átalakult hagyományos iparvidék 

- Eltérő adottságok, fejlődés – eltérő fejlettség 

- Az EU vezető gazdasági hatalma 

Ausztria és Svájc 

- Az Alpok szerepe a gazdasági élet alakulásában 

- Közlekedésföldrajzi helyzet 

- Semlegesség és fejlődés 

Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa 

- Történelem – társadalmi-gazdasági fejlődés 

- A piacgazdaságba való átmenet folyamata, következményei 

Lengyelország 

- Energiabőség – hagyományos ipar 

- A mezőgazdaság sajátos fejlődési útja 

Csehország és Szlovákia 

- Közös múlt – önálló jelen és jövő 

- Csehország: Hagyományokra épülő gazdasági fejlődés 

- Szlovákia: Az iparosodás új útjai 
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Románia 

- A szocializmus sajátos vonásai 

- Nemzetiségek – határon átnyúló kapcsolatok 

- Energia- és nyersanyagforrások 

Jugoszlávia felbomlása 

- Vallási és kulturális sokszínűség - ellentétek 

- Eltérő társadalmi-gazdasági fejlettség - felbomlás 

Szlovénia, Horvátország, Szerbia 

- Kapcsolódás, illetve kapcsolat az Európai Unióval. 

- Idegenforgalom vezérelte gazdaság 

- Nemzetiségi problémák 

Ukrajna 

- Önállóság – orosz befolyás 

- Hagyományos ipar és mezőgazdaság 

Oroszország I. 

- Átalakuló nagyhatalom 

- Átmenet a piacgazdaságba 

Oroszország II. 

- Szénhidrogénkincs – Európa ellátója 

- Energiára és nyersanyagra épülő ipar 

- Övezetes mezőgazdaság 

 

III. Hazánk földrajza 

Magyarország természeti és társadalmi erőforrásai 

- Földrajzi helyzet  - tranzitszerep 

- Természeti adottságok értékelése 

- A népesedési folyamatok társadalmi-gazdasági hatása 

A gazdasági átalakulás két évtizede 

- Gazdasági fejlődésünket befolyásoló események a 20. században, 

- A rendszerváltozás társadalmi-gazdasági hatásai 

- Változások a külgazdasági kapcsolatokban 

Közép-Magyarország és Budapest 

- Budapest szerepe Közép-Magyarország és az ország életében, 

- A városfejlődés ellentmondásai 

- Az agglomeráció és a főváros kapcsolata 

Nyugat-Dunántúl 

- A földrajzi helyzet átértékelődése 

- A tőkevonzó-képesség okai 

- Az autóipar fejlesztő hatása 

Közép-és Dél-Dunántúl 

- Átalakuló iparvidék – modern ipari park 

- Változatos dombsági tájak 

- Az idegenforgalom adottságai 
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Észak-Magyarország 

- Egy hagyományos iparvidék válsága és fellendülése 

- A természeti adottságok hasznosításának lehetőségei. 

Régiók az Alföldön 

- Az alföldi régiók hasonló és egyedi adottságai 

- Mezőgazdasági térségből iparosodó térségek 

 

IV. Távoli országok földrajza 

Törökország 

- Két kontinens határán 

- Uniós csatlakozási törekvések 

Izrael 

- Történelmi múlt 

- Izrael kialakulása, területi változások 

- Mostoha természeti adottságok 

A Közel-Kelet arab országai 

- Közös vallás és kultúra 

- Szénhidrogén-kitermelés és gazdasági fejlődés 

- Eltérő adottságok, eltérő fejlődési utak 

Észak-Afrika 

- Európa közelsége 

- Mediterrán tengerpart, belső sivatagok 

- Fejlődő idegenforgalom 

Trópusi-Afrika 

Dél-afrikai Köztársaság 

- Duális gazdaság 

- A gazdasági fejlődést nehezítő tényezők 

Az Amerikai Egyesült Államok 

- A világgazdasági vezető szerep kialakulását segítő tényezők 

- Az USA világpolitikát és -gazdaságot befolyásoló szerepe 

Az USA gazdasága 

- A mezőgazdasági termelés övezetes elrendeződése 

- Kevés foglalkoztatott – magasszínvonalú élelmiszerellátás 

- Energiaéhes gazdaság 

- Csúcstechnológia és fejlett szolgáltatások 

USA: az északi körzet 

- Az ipar hanyatló fellegvárai 

- Mamutváros és rozsdaövezet 

- Közép-Nyugat az ország éléstára 

USA: a déli körzet 

- A gazdasági felzárkózás tényezői 

- Átalakuló mezőgazdasági öveztek 
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USA: a nyugati körzet 

- Változatos tájak – sokrétű erőforrás 

- Az USA gyümölcsöskertje 

Latin-Amerika I. 

- Sokszínű népesség 

- Nagybirtokok és ültetvények 

- Exportorientált árutermelés 

Latin-Amerika II. 

- Változatos szerkezeti felépítés – sokféle ásványkincs 

- Gazdaság az USA vonzásában 

- Adóparadicsom és luxus-idegenforgalom 

Japán 

- A fejlődés japán útja 

- Világpiacai szerep 

- Kevés termőföld – drága agrártermelés 

Az újonnan iparosodó országok 

- Kitörés a szegénységből – a japán minta 

- Az iparosodás első és második hulláma 

Kína I. 

- A demográfiai robbanás megfékezése 

- Kína két arca 

- Sokoldalú mezőgazdaság 

 Kína II. 

- Gazdag ásványkincs-vagyon 

- A modernizáció kiindulópontjai a kikötők 

- Világpiaci nyitás 

India 

- Az indiai szubkontinens felosztása 

- Elmaradott mezőgazdaság 

- A kézművességtől a szoftveriparig 

 

V. Jövőnk sorskérdései 

Földünk – a túlzsúfolt bolygó 

- A környezeti válság gyökerei 

- A népességrobbanás következményei 

- Féktelenül növekvő városok 

Bőség és éhínség között 

- Eltartóképesség és túlnépesedés 

- A „zöld forradalom” hatásai 

- Elfogyó termőföld és víz 
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Elfogynak-e a Föld kincsei? 

- A természeti erőforrások típusai 

- Hogyan csökkenthető az energiaéhség? 

- Új energiaforrások nyomában 

A fenntartható fejlődés kérdőjelei 

- A fenntartható fejlődés gondolata 

- Összefogás a Föld jövőjéért 
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Informatika 

 

Az informatika vizsga részei: 

 gyakorlati  

 szóbeli  

 

A gyakorlati vizsgarészen az összpontszám 80%-a, a szóbeli vizsgarészen a az összpontszám 

20%-a szerezhető meg. 

 

A gyakorlati és szóbeli feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, 

melyek a tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. A feladatok megfelelnek a 

helyi tantervben leírt követelményeknek. 

 

Megengedett segédeszközök: vonalzó. 

 

Gyakorlati vizsga leírása 

 

A vizsga időtartama 60 perc. 

 

Feladatok összetétele 

A gyakorlati vizsga az érintett témakörökből összeállított 2-4 feladatból áll, amely több 

részfeladatot is tartalmazhat. 

 

A vizsga lebonyolítása 

A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt megkapja számítógépes hálózatba való belépéshez 

szükséges információkat és a munkakörnyezet leírását. Ezután a vizsgázó kipróbálhatja a 

szükséges szoftvereket, tájékozódhat a munkakörnyezetben. A vizsga során a rendszergazda 

mindvégig rendelkezésre áll, hogy a technikai problémákat elhárítsa, amelyeket a vizsgázó 

a felügyelő tanárnak jelez. A vizsgázó az előzetesen megismert vizsgakönyvtárba menti a 

munkáját, a feladaton megjelölt néven. A vizsga értékelésekor csak a vizsgakönyvtárba, 

megfelelő néven mentett állományokat veheti figyelembe a javító tanár. 

 

Szóbeli vizsga leírása 

 

A vizsga időtartama maximum10 perc. 

Feladatok összetétele 

A szóbeli vizsgán, a gyakorlati vizsgán nem számon kérhető témaköröket érintő legalább 10 

tétel közül kell választania a vizsgázónak. A tételhúzást követően legalább 30 perc 

felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére a tétel kidolgozására. 
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A vizsga értékelése 

 

Az írásbeli és szóbeli vizsgarészeken elért pontszámok összege alapján az osztályzat a 

következőképpen határozható meg: 

 

0 % - 24% elégtelen 

25 % - 39 % elégséges 

40 % - 59 % közepes 

60 %  - 79 % jó 

80 % - 100 % jeles 

 

 

Vizsgakövetelmények 

 

9. évfolyam (1 óra/hét) 

Gyakorlati vizsga 

 Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

 Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű 

kiválasztása 

 Hangszerkesztés 

 Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése 

 Problémamegoldás táblázatkezelővel 

 Statisztikai számítások 

 Adatkezelés táblázatkezelővel 

 Térinformatikai alapismeretek 

Szóbeli vizsga 

 A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alapjai 

 Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

 Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

 

9. évfolyam (2 óra/hét) 

Gyakorlati vizsga 

 Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

 Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű 

kiválasztása 

 Hangszerkesztés 

 Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése 

 Problémamegoldás táblázatkezelővel 

 Statisztikai számítások 

 Adatkezelés táblázatkezelővel 

 Térinformatikai alapismeretek 
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Szóbeli vizsga 

 A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alapjai 

 Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

 Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

 

10. évfolyam (1 óra/hét) 

 

Gyakorlati vizsga 

 Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

 A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex alkalmazása 

 A problémamegoldó tevékenység tervezése 

 Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása 

számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése 

 A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, megtervezése, 

értelmezése 

 Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció megismerése 

 Önálló információszerzés 

 Információkeresés 

 

Szóbeli vizsga 

 Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűségek 

megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenységekre 

 A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

 Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése 

 Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata 

 A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkalmazó 

lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamatban 

 Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési technikáival 

való megismerkedés 

 Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése 

 Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, 

egészségre gyakorolt hatásának megismerése 

 Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak 

feltérképezése 

 A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

 Könyvtártípusok, információs intézmények 

 Könyvtári szolgáltatások 

 Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

 Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
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10. évfolyam (2 óra/hét) 

 

Gyakorlati vizsga 

 Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

 A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex alkalmazása 

 A problémamegoldó tevékenység tervezése 

 Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása 

számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése 

 A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, megtervezése, 

értelmezése 

 Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció megismerése 

 Önálló információszerzés 

 Információkeresésű 

 

Szóbeli vizsga 

 Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűségek 

megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenységekre 

 A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

 Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése 

 Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata 

 A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkalmazó 

lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamatban 

 Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési technikáival 

való megismerkedés 

 Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése 

 Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, 

egészségre gyakorolt hatásának megismerése 

 Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak 

feltérképezése 

 A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

 Könyvtártípusok, információs intézmények 

 Könyvtári szolgáltatások 

 Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

 Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 
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Társadalomismeret 

 

 

A társadalomismeret vizsga részei 

 

 írásbeli 

 szóbeli 

 

Az írásbeli vizsgarészen az összpontszám 60/%-a, a szóbeli vizsgarészen az összpontszám 40 

%-a szerezhető meg. 

Az írásbeli és szóbeli feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, 

melyek a tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. A feladatok megfelelnek a 

helyi tantervben leírt követelményeknek. 

 

Az írásbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama 60 perc. 

Az írásbeli vizsga részei 

 I. rész: esszé 

 II. rész: tesztfeladatok 

 

I. rész: esszé 

A feladatlap két esszé címet tartalmaz, amelyből egyet kell kidolgozni. 

 

II. rész: tesztfeladatok 

A feladatlap 7 tesztfeladatot (fogalom meghatározás, diagramelemzés, érvelés) tartalmaz. 

A vizsga lebonyolítása 

A vizsgázó a vizsga kezdetekor egy feladatlapot kap, amely tartalmazza az I. rész és a II. rész 

feladatait is. A feladatok megoldásának sorrendjét a vizsgázó dönti el. 

 

A szóbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama maximum15 perc. 

 

A feladatok összetétele 

A szóbeli vizsgán legalább 10 – forrásokat tartalmazó - tétel közül kell választania a 

vizsgázónak. A tételhúzást követően legalább 30 perc felkészülési idő áll a vizsgázó 

rendelkezésére a tétel kidolgozására. A vizsgán használható segédeszközök még a középiskolai 

földrajz, illetve történelem atlaszok. 

 

 

Vizsgakövetelmények 

 

11. évfolyam (2 óra/hét) 
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1. Egyén és közösség 

 Beilleszkedés a társadalomba. 

 A szocializáció és alapvető közegei: család, iskola, kortárscsoport, média. 

 Társadalmi együttélési szabályok. 

 Kulturális sokféleség. A világ vallásai. 

 Sztereotípia és előítélet. 

 Jogok és kötelességek. 

 A gyermekek jogai, diákjogok és kötelességek. 

 A társadalmi normák szabályozó szerepe. 

 

2. A társadalmi viszonyok 

 A család fogalma és funkciói. Családi szerepek. 

 Nők és férfiak a társadalomban: a két nem viszonyának változásai. 

 Az iskola társadalmi szerepe. Az iskola közösségteremtő és szocializációs funkciói. 

 Fogyasztói magatartás. 

 A helyi társadalom. Lakóhely, étkezési és öltözködési szokások. Munkaidő, szabadidő. 

 A nemzet politikai és kulturális fogalmai. A magyar nemzettudat sajátosságai. 

 A nemzetiség fogalma. Magyarországi nemzetiségek. 

 A roma népesség helyzetének sajátosságai. 

 A társadalom rétegződése életkor, nemek, műveltség, vagyoni helyzet, foglalkozás, 

településformák, etnikum szerint. 

 Demográfiai viszonyok. 

 A társadalmi egyenlőtlenség. Méltányosság és igazságosság. A hátrányos helyzet 

fogalma. A hátrányos helyzet típusai: szegénység, testi és szellemi fogyatékosság. 

 Tömegjelenségek. Tömeglélektan. A média hatása 

 

3. Jogi alapismeretek 

 Az alapvető emberi jogok. Egyéni és közösségi jogok. Állampolgári kötelességek. 

 A politika fogalma. Magánérdek és közérdek. 

 Magyarország alaptörvénye. 

 A törvényhozó hatalom rendszere. 

 A végrehajtó hatalom rendszere. 

 A köztársasági elnök szerepe. 

 Jogi alapismeretek: jogsérelem, jogorvoslat. 

 A bíráskodás rendszere Magyarországon. 

 

4. Intézményrendszer 

 Az önkormányzatiság fogalma. A helyi önkormányzatok szervezete és működése. 

 A közigazgatás rendszere. 

 A civil társadalom szervezetei. 

 Az Európai Unió kialakulása és céljai. Az Európai Unió alapintézményei. 

 

5. Ügyek intézése 



112 
 

 Állampolgári dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, 

útlevél, adóazonosító, taj-kártya, jogosítvány. 

 

6. Az életmód 

 A gazdasági növekedés dilemmái. A demográfiai folyamatok ellentmondásai. 

 Civilizációs konfliktusok: etnikai, környezeti, vallási, gazdasági kérdések. 

 A multinacionális és nemzeti gazdaságok ellentmondásai. 

 

7. Kultúra és globalizáció 

 A globalizáció folyamata. A fogyasztói társadalom válsága. A globalizáció fenyegetése 

a nemzeti-nemzetiségi kultúrák vonatkozásában. 

 Az információs társadalom kialakulása. 

 A munka világának átalakulása. 

 A nemek közötti viszony és a család kulturális, gazdasági és társadalmi funkcióinak 

átalakulása. 

 

8. A növekedés határai 

 A fenntarthatóság elvei. A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés hatása a 

természeti környezetre. 

 A demográfiai robbanás társadalmi és gazdasági okai. 

 A népesség csökkenése és az elöregedés hazánkban és más európai országokban. 

 A környezetkímélő magatartás elterjedését ösztönző, illetve gátló tényezők. 

 

 

12. évfolyam (2 óra/hét) 

 

1. A gazdasági környezet 

 A gazdaság alapintézményei, törvényszerűségei és gazdasági szereplői. 

 A tulajdonformák. 

 A vállalkozási formák fő jellemzői. 

 

2. Az állam gazdasági szerepvállalása 

 Az állam gazdasági szerepvállalása. 

 Állami költségvetés. 

 Adó és járulékpolitika. 

 Az állam piaci és nem piaci feladatai. 

 Az újraelosztási rendszerek. 

 A fő makrogazdasági mutatók. 

 A gazdasági növekedés, stagnálás, foglalkoztatottság, munkanélküliség, infláció, külső 

és belső egyensúly. 

 Nézetek az Európai Unió gazdasági egységesedéséről. 

 Az Európai Unió fő gazdaságszervező elvei (szabad munkaerő- és tőkeáramlás, 

egységes valuta). 

 Konvergenciaprogramok. 
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3. Pénzügyi ismeretek 

 A pénz kialakulása. 

 A pénz fogalma, szerepe, funkciói. 

 A nemzetközi és a hazai bankrendszer. 

 Pénzügyi tranzakciók. Hitel (kamat, futamidő, fedezet, saját erő). 

 A devizakölcsön problémája, megoldási lehetőségek. 

 A pénzpiac fogalma. Pénzkereslet, pénzkínálat; a pénzpiac egyensúlya. 

 Az ár-bér spirál folyamata. 

 

4. A munka világa; Fogyasztó a piac-gazdaságban 

 A munkaviszony. 

 Munkaadók és munkavállalók jogai és kötelezettségei. 

 Hazai és nemzetközi munkaerő-piaci elvárások. 

 Az adózás. 

 Felkészülés a munkaerőpiacra való kilépésre: önéletrajz, motivációs levél. 

 Az állásinterjú. 

 Fogyasztás, beruházás, megtakarítás a háztartásban. 

 A megtakarítás formái. 

 A megfontolt hitelfelvétel. 

 A fogyasztó jogai. 
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Filozófia 

 

A filozófia vizsga részei 

 projektmunka 

 írásbeli 

 szóbeli  

 

A projektmunkára összpontszám 50%-a, az írásbeli vizsgarészre az összpontszám 30%-a, a 

szóbeli vizsgarészre a az összpontszám 20%-a szerezhető meg. 

 

A projektmunka témáját a vizsgázó 30 nappal az írásbeli vizsga kezdete előtt megismeri, azt a 

vizsga megkezdéséig elektronikusan továbbítja a vizsgáztatónak. Az írásbeli és szóbeli 

feladatok a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, melyek a tanév 

legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érintik. A feladatok megfelelnek a helyi 

tantervben leírt követelményeknek. 

 

Írásbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama 60 perc. 

A feladatlap két esszé címet tartalmaz, amelyből egyet kell kidolgozni. 

 

Szóbeli vizsga leírása 

A vizsga időtartama maximum 10 perc. 

Feladatok összetétele 

A szóbeli vizsgán legalább 10 tétel közül kell választania a vizsgázónak. A szóbeli tétel 

tartalmazza a tétel címét és néhány, a tételhez tartozó, címszót. A tételhúzást követően 

legalább 30 perc felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére a tétel kidolgozására. A 

szóbeli vizsgán a vizsgázó ismerteti a tételhez kapcsolódó ismereteit, amit az adott témával 

kapcsolatos, a vizsgáztatóval történő beszélgetés zár le. 

 

 

A vizsga értékelése 

A vizsgára adott érdemjegy megállapítása a vizsgán elért százalékos érték alapján a középszintű 

érettségin alkalmazott átváltásnak megfelelően történik. 

 

Témakörök 

 

12. évfolyam (1 óra/hét) 

A témaköröket a filozófiatörténet legfontosabb filozófusainak életművén keresztül kell 

feldolgozni. 

 A filozófia 

 Ismeretelmélet 

 A létre vonatkozó kérdések 

 Etika, erkölcsfilozófia 
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 Politikai filozófia 

 Tudományfilozófia 

 Vallásfilozófia 

 Logika 
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Ének-zene 

 

Az ének-zene vizsga három vizsgarészből áll: írásbeli, szóbeli és gyakorlati részekből. 

I. Az írásbeli feladatban egy négysoros magyar népdal betűkottáját kell átírni a 

menzurális hangjegyírás szabályainak megfelelően ötvonalas kottarendszerbe. A 

feladat elvégzéséhez csak ceruza használható! Időtartama max. 20 perc.  

Kapható pontszám 30 pont. 

II. A szóbeli vizsgán tíz tételből kell egyet húznia a vizsgázónak, melyekből kettő a 

népdalelemzés, nyolc pedig a különböző zenetörténeti korok témaköreit és a 

legismertebb zeneszerzők művészetét ölelik fel. Felelési idő maximum 10 perc.  

Kapható pontszám 40 pont. 

III. A gyakorlati részben a vizsgázónak a tanult dalokból egy maga által összeállított 

(legalább 10 népdalból vagy műdalból álló) listából a vizsgabizottság választása 

alapján egy éneket el kell énekelnie. Az értékelés szempontjai: stílszerű 

előadásmód, dallami és ritmusbeli pontosság.  

Kapható pontszám 30 pont. 

 

Az ének-zene tantárgy összpontszáma: 100 

 

A szóbeli vizsga tételei 

I. A régi stílusú népdalok jellemzői 

„Béreslegény…” című népdal elemzése 

II. Az új stílusú népdalok jellemzői 

„Letörött a kutam gémje…” című népdal elemzése 

III.A középkor zenéje 

     A Gregorián énekek és a trubadúr zene jellemzői 

 IV. A reneszánsz korának zenéje 

― Tinódi Lantos Sebestyén 

― Bakfark Bálint 

― Giovanni Pierluigi da Palestrina 

― Orlando di Lasso 

V. A barokk korának zenéje 

― Johann Sebastian Bach 

― G. F. Händel 

― Antonio Vivaldi 

VI. A bécsi klasszicizmus zenéje 

― Franz Joseph Haydn 

― Wolfgang Amadeus Mozart 

― Ludwig van Beethoven 

VII. A verbunkos zene jellemzői 

Erkel Ferenc és a magyar nemzeti opera 

VIII. A romantika zenéje 

― Liszt Ferenc 
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― Giuseppe Verdi 

― Richard Wagner 

― Mogyeszt Muszorgszkij 

IX. Az impresszionista zene és a jazz 

― Claude Debussy 

― Maurice Ravel 

― George Gershwin 

X. A 20.század és napjaink zenéje 

― Kodály Zoltán 

― Bartók Béla 
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Vizuális kultúra  

 

9. évfolyam 

Tankönyv: Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa 1. 

 

Vizsgafeladatok:   

1. Készíts egy házi dolgozatot a fent megnevezett tankönyvben található „Műalkotások 

értelmezése” című rész alapján! 

A kiterjedése egy gépelt oldal legyen, hozzá kiegészítve az elemzett műalkotás képe.  

A témát a szaktanár adja meg. 

10 pont 

 

2. Készíts fekete-fehér non- figuratív tetoválást tenyérnyi méretben! 

5 pont 

 

3.  Színes ceruzával egy szürreális világot hozzál létre!  

Szerepeljen a képen három állatfaj úgy, hogy az egyiknek kicsinye is legyen! 

Háttér: mozgás közben legyenek az állatok, és illeszkedjenek bele a háttérbe! 

Árnyékok és fények legyenek a képen! 

15 pont 

        Összesen: 30 pont 

 

10. évfolyam 

Tankönyv: Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa 1. 

 

Vizsgafeladatok:   

1. Készíts egy házi dolgozatot a fent megnevezett tankönyvben található „Műalkotások 

értelmezése” című rész alapján! 

A kiterjedése egy gépelt oldal legyen, hozzá kiegészítve az elemzett műalkotás képe.  

A témát a szaktanár adja meg. 

10 pont 

 

2. Rajzolj magadról egy karikatúrát ceruzával vonalasan! 

5 pont 

 

3. Tervezz magadnak egy saját Ex- librist fekete-fehér technikával! 

5 pont 

 

Összesen: 20 pont 
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Testnevelés  

 

Időtartama: 90 perc 

Elérhető pontszám: 100 pont  

Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van! 

 

Érdemjegy: 

0-24% - elégtelen  

25-39% - elégséges 

40-59% - közepes 

60-79% - jó 

80-100% - jeles 

 

9. évfolyam 

 

Atlétika (30 pont):  

- magasugrás átlépő technikával 

- Cooper teszt 

- térdelőrajt bemutatása 

- távolugrás 

Kosárlabda (15 pont): 

- fektetett dobás ügyesebbik oldalon 

- labdaátadások 

- labdavezetések (megindulás, megállás, sarkazás) 

Kézilabda (15 pont): 

- labdaátadások 

- kitámasztásos kapuralövés 

Röplabda (15 pont):  

- Kosár- és alkarérintés 

- Alsónyitás  

Torna (25 pont): 

- talajtorna elemek bemutatása (gurulóátfordulások, fejenállás, kézállás, mérlegállás. 

gyertya) 

- szekrényugrás – guggolóátugrás (keresztbe állított szekrényen) 

- fiúknak – kötélmászás lábkulcsolással 

- lányoknak - gerenda (érintőlépés, hintalépés, mérlegállás, forgások, guggolások) 

 

10. évfolyam 

 

Atlétika (30 pont):  

- magasugrás „flopp” technikával 

- Cooper teszt 
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- 100 méter síkfutás 

- kislabdadobás 

Kosárlabda (15 pont): 

- páros lefutás, fektetett dobás mindkét kézzel 

- labdavezetések (megindulás, megállás, sarkazás, labdaátadás) 

Kézilabda (15 pont): 

- kapott labda után kitámasztásos kapuralövés 

- labdavezetésből felugrásos kapuralövés 

Röplabda (15 pont):  

- Kosár- és alkarérintés 

- felső nyitás 

- Sáncolás technikája 

Torna (25 pont): 

- talajtorna elemek bemutatása (gurulóátfordulás oldalt, repülő gurulóátfordulás, 

fejenállás, kézállás) 

- szekrényugrás – guggolóátugrás, lebegőtámasszal (keresztbe állított szekrényen) 

- fiúknak – kötélmászás lábkulcsolással időre 

- lányoknak - gerenda (érintőlépés, hintalépés, mérlegállás, forgások, guggolások, 

szökdelések, „sasszé”) 

 

11. évfolyam 

 

Atlétika (30 pont):  

- magasugrás „flopp” technikával 

- Cooper teszt 

- 100 méter síkfutás 

- súlylökés 

Kosárlabda (15 pont): 

- labdavezetés kétütemű megállás, labdaátadás, visszakapás, fektetett dobás 

Kézilabda (15 pont): 

- indulócsel mindkét oldalra 

- kapott labdából felugrásos kapuralövés 

Röplabda (15 pont):  

- Feladások minden irányba 

- felső nyitás 

- Sáncolás technikája 

Torna (25 pont): 

- Összefüggő talajtorna gyakorlat bemutatása (minimum 5 tanult elemből) 

- szekrényugrás –guggolóátugrás, lebegőtámasszal (a fiúknak hosszába, lányoknak 

keresztbe állított szekrényen) 

- fiúknak – kötélmászás függeszkedve 

- lányoknak - gerenda gyakorlat bemutatása a tanult elemekből 
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12. évfolyam 

 

Atlétika (30 pont):  

- magasugrás „flopp” technikával 

- Cooper teszt 

- 100 méter síkfutás 

- váltófutás 

Kosárlabda (15 pont): 

- labdavezetés kétütemű megállás, labdaátadás, visszakapás, fektetett dobás 

- büntetődobás 

Kézilabda (15 pont): 

- indulócsel mindkét oldalra 

- kapott labdából felugrásos kapuralövés 

Röplabda (15 pont):  

- Feladások minden irányba 

- felső nyitással játékindítás, feladás, játék 

- Sáncolás technikája 

Torna (25 pont): 

- Összefüggő talajtorna gyakorlat bemutatása átvezető elemekkel (minimum 6 tanult 

elemből) 

- szekrényugrás –terpeszátugrás, lebegőtámasszal a fiúknak hosszába, lányoknak 

guggolóátugrás keresztbe állított szekrényen 

- fiúknak – kötélmászás függeszkedve időre 

- lányoknak - gerenda gyakorlat bemutatása a tanult elemekből 
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Bevezetés 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi vizsga megkezdésének 

feltétele ötven óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je 

után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk.  

A közösségi szolgálat során a diákok újonnan szerzett kompetenciákat és a későbbi 

munkakeresés során hasznos készségeket sajátítanak el. Lényege, hogy a tevékenység a helyi 

közösség érdekeit szolgálja, és hogy a felnövekvő generációk a közösségért végzett 

tevékenységeik révén nyitottá váljanak az önkéntesség iránt. Ugyanakkor új erőforrást jelenthet 

a fogadó szervezeteknek a tanulók bevonása a hétköznapi feladataik elvégzésébe. A közösségi 

szolgálat nem veszélyezteti az ott dolgozók munkahelyét, miközben nem helyettesítheti a 

szervezet munkatársainak szakértelmét.  

Az együttműködés, a kölcsönösség fontos alapérték, aminek meg kell jelennie a program 

minden fázisában és elemében − a részt vevő szervezetek és intézmények közt egyaránt.  

A közösségi tevékenység egyfajta szolgálat és tanulás is egyben, melyhez a szülők 

hozzájárulása is szükséges. 

Célunk az, hogy iskolánk a tanulóink elképzeléseihez, terveihez is igazodó közösségi 

szolgálatot szervezzen, valamint a helyi adottságokhoz igazodóan a helyi igények és 

lehetőségek figyelembevételével alakítsuk ki saját programunkat. Ezért a már meglévő 

kapcsolatainkat igyekszünk folyamatosan bővíteni. 

 

I. Jogszabályi háttér 

  

Vonatkozó törvények és rendeletek: 

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2. A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet 

20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

3. A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

4. 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.370723
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.377957
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517.376994
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.371548
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17120.376386
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5. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

 (VI. 04.) Kormányrendelet  

1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

4. § (15.) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát 

szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos 

tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása, 

6.§ (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi 

vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve 

a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és 

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a 

közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített. 

97. § (2) bekezdés: „Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének 

igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell 

megkövetelni.” 

2) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

133. § (1)A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása 

alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit 

szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó 

szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél 

vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának 

teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy 

az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az 

iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi 

szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet. 

(2)A közösségi szolgálat keretei között 

a) az egészségügyi, 

b) a szociális és jótékonysági, 

c) az oktatási, 

d) a kulturális és közösségi, 

e) a környezet- és természetvédelemi, 

f) a katasztrófavédelmi, 
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g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős, 

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési 

területen folytatható tevékenység. 

(2a)A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására 

nem irányulhat. 

(2b)A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti 

intézményben is teljesítheti. 

(3)A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott 

tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben 

szükség szerint mentort kell biztosítania. 

(4) A gimnázium, a szakgimnázium a 9–12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9–13. 

évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy 

annak teljesítésére időkeretet biztosít. 

(5)A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül 

– szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás 

záró foglalkozást tart. 

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő 

értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a 

teljesítésbe. 

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb 

egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb 

ötórás időkeretben végezheti a tevékenységet. 

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként 

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a 

közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint 

a szülő egyetértő nyilatkozatát, 

b)az osztálynaplóban, a bizonyítványban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak 

dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését, 
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c)az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni 

megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig 

az intézménynél marad, 

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési 

szabályzatában rögzíti, 

e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek 

együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró 

felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett 

tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét. 

3) A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról 

(15a) Ha a tanuló a középiskola elvégzését követő érettségi vizsgaidőszakban az írásbeli 

érettségi vizsgaidőszak kezdetéig nem rendelkezik az Nkt. 6. § (4) bekezdésében a közösségi 

szolgálat teljesítésére meghatározott feltétellel, érettségi vizsgáit nem kezdheti meg, az adott 

vizsgaidőszakra vonatkozó összes érettségi jelentkezését az igazgató törli. 

 

4) 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 

5) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.  

(VI. 04.) Kormányrendelet  

 

Részletek a dokumentumból:  

– Fejlesztési terület – nevelési célok között szerepel, mint kereszttantervi elem;  

– Felelősségvállalás másokért, önkéntesség;  

– A Nat. ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 

ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 

felelős állampolgári léthez,  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517.376994
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.371548
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17120.376386
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– Életvitel és gyakorlat (9−12. évfolyam) közműveltségi tartalmai között szerepel: 

Pályaorientáció, közösségi szerepek;  

– A civil szervezetek céljai, lehetőségei, jelentőségük, néhány ismertebb nemzeti és nemzet-

közi civil szervezet tevékenysége. A tágabb közösségért (iskola, helyi közösség, település) 

végzett önkéntes munka lehetőségei és jelentősége, közösségi szolgálat. Katasztrófavédelmi, 

polgári védelmi és honvédelmi alapismeretek. 

 

II. A közösségi szolgálat pedagógiai célja 

 

A tanulók megismerjék a közösségi létformákat, a felelősségvállalás erejét, amellyel a  

következő kompetenciák fejleszthetők:  

 empátia  

 konfliktuskezelés  

 szociális érzékenység  

 önismeret  

 érzelmi intelligencia. 

 

A kompetenciafejlesztés mellett bővül a tanulók személyes kapcsolatrendszere, s az ötven óra 

alatt szerzett élmények szerepet kaphatnak a pályaválasztásban is. 

 

III. A közösségi szolgálat helyszínei  

A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 

(helyben), vagy iskolán kívüli szervezetnél valósítható meg. 

 

a) Helyben ellátható tevékenységek:  

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban azokat a tevékenységeket fogadjuk el közösségi 

tevékenységként, melyek nem szerepelnek a Pedagógia Programban. A helyben ellátandó 

tevékenység a 3 év alatt legfeljebb 20 óra lehet. 

 

Tevékenység  Igazolható időtartam  Igazoló személy  

Diákönkormányzati munka  Verébavató szervezése, 

lebonyolítása (2 óra)  

IKSZ koordinátor 

intézményvezető helyettes és 
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Verébtábor szervezése, 

lebonyolítása (2 óra)  

Diáknap szervezése, 

lebonyolítása (2x3 óra)  

a diákönkormányzatot segítő 

tanár 

Iskolai rendezvények 

alkalmával a helyszín 

berendezése, székek ki- és 

elpakolása. 

1 óra  IKSZ koordinátor 

intézményvezető helyettes és 

a munkaközösségek vezetői 

Szalagavató  konferálás 3 óra, segítők 2 óra  Programfelelős pedagógus és 

az intézményvezető-helyettes  

Versenyek segítése  2 óra  IKSZ koordinátor 

intézményvezető helyettes és 

a munkaközösségek vezetői  

Állami és iskolai 

ünnepségeken intézményi 

szinten közreműködők  

2 óra  IKSZ koordinátor 

intézményvezető-helyettes  

Karácsonyi forgatag és műsor  2 óra  IKSZ koordinátor, 

intézményvezető helyettes, 

Adventi készülődés és műsor  2 óra  IKSZ koordinátor, 

intézményvezető helyettes 

 

Iskolai rendezvények 

hangosítása  

3 óra (egyszeri)  IKSZ koordinátor, 

intézményvezető helyettes 

Az iskola műszaki állapota és 

környezetének javítása 

érdekében végzett munka  

ténylegesen elvégzett munka 

időtartama max. 3 óra  

feladattal megbízott 

pedagógus, osztályfőnök, 

intézményvezető-helyettes  

Írásbeli felvételi vizsgán való 

segítés, koordinálás  

max. 3 óra  IKSZ koordinátor, 

intézményvezető helyettes 

Humanitárius, közösségi 

tevékenység (gyűjtések 

szervezése) 

2 óra  diákönkormányzatot segítő 

tanár, 

IKSZ koordinátor, 

intézményvezető helyettes 
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Alapítványi bál  segítők 2 óra  intézményvezető-helyettes  

Beiskolázási kampány  iskolai látogatásért 1 óra  intézményvezető-helyettes  

 

 

B) Külső szervezet bevonásával végezhető tevékenységek  

 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium civil szervezet bevonásával együttműködési 

megállapodást köt. (1. számú melléklet) Közösségi szolgálat teljesítése csak abban az esetben 

igazolható, ha azt a tanuló olyan szervezetnél végezte, mellyel együttműködési 

megállapodással rendelkezünk.  

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133.§ (9) e) az iskolán kívüli külső szervezet és 

közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell 

kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt 

kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.  

 

Amennyiben olyan szervezetnél kíván közösségi szolgálatot teljesíteni, amellyel az iskolának 

nincs megállapodása, azt a tevékenység megkezdése előtt jeleznie kell az 

igazgatóhelyettesnél. (EMMI rendelet 133.§ (9) bekezdés e) pontja).  

A tanulót fogadó intézménynek az egészségügyi tevékenységi területen minden esetben, a 

szociális és jótékonysági területen végzett közösségi szolgálat esetén szükség szerint mentort 

kell biztosítani. A mentor személyét a megállapodásban rögzíteni kell. 

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 3. §-ából vett ajánlás 

alapján iskolánk tanulóit közösségi szolgálatra fogadó szervezet lehet: 

a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi 

feladatai körében;  

b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;  

c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;  

d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a 

működésével összefüggő tevékenysége körében;  

e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével 

összefüggő tevékenysége körében;  
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f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan 

a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi 

székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes  

fa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,  

fb) egészségügyi szolgáltató,  

fc) közoktatási intézmény,  

fd) felsőoktatási intézmény,  

fe) muzeális intézmény,  

ff) nyilvános könyvtár,  

fg) közlevéltár,  

fh) nyilvános magánlevéltár,  

fi) közművelődési intézmény [az fa)-fi) alpontokban foglaltak a továbbiakban együtt: fogadó 

intézmény];  

g) a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban 

meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó 

intézmény közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében. 

 

A fogadó szervezet vezetője szakmai koordinátort/mentort jelöl ki, az iskolával kötött 

együttműködési megállapodásban rögzített módon, lehetőleg úgy, hogy az iskola egyetértési 

jogot gyakoroljon a kijelöléshez. Ez azért fontos, mert a szakmai mentornak általában nincs 

pedagógus végzettsége, az iskola és a tanuló szempontjából lényeges, hogy a felek elfogadják 

egymást, az együttműködés e nélkül elképzelhetetlen. A feladatra olyan szakember kijelölése 

szükséges, aki  

  pedagógiai szempontból is alkalmas tanulókkal való közös tevékenykedésre,  

  a közösségi szolgálatban résztvevő tanulók feladatait a tevékenység során irányítja,  

  esetlegesen részt vesz a felkészítésben és a feldolgozásban,  

  az adott tevékenységeket folyamatosan figyelemmel tudja kísérni.  

 

Külső fogadó szervezet, közreműködő szakmai szervezet vagy szakmai koordinátor 

bevonásakor (az egészségügy területén mentor kijelölése kötelező, a szociális területen szükség 

szerint ajánlott, a többi területen nem kötelező) a felek együttműködéséről megállapodást kell 

kötni (ugyanakkor a részletek rögzítése mindkét fél számára biztonságot jelenthet a feladat 
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ellátásában), melyben rögzítik a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein 

túl:  

 az adminisztráció és a teljesítésigazolás módját és rendjét,  

 a közösségi szolgálatban részt vevők számát, 

 a foglalkozás időtartamát, 

 a szakmai koordinátor nevét, feladatkörét, elérhetőségeit,  

 az esetleges eszközök, juttatások, más felmerülő költségek biztosításának rendszerét 

(étkezés, utazás),  

 a szereplők felelősségét (például baleset esetén).  

 Fogadó külső szervezet nem lehet érdekvédelmi, képviseleti vagy politikai szervezet, 

amely különben fogadhat önkénteseket.  

 Üzleti jellegű tevékenység, haszonszerzés nem lehet része a közösségi szolgálati 

tevékenységnek. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a közösségi szolgálat a 

kölcsönösség elvén alapul, a segítő és a segített közötti kapcsolaton, ebből eredően nem 

számítható be pusztán az adománygyűjtés, különösen akkor nem, ha az pénzbeli.  

 

A fogadó szervezet az írásba foglalt önkéntes szerződést annak megszűnésétől számított öt évig 

megőrzi. 

Fontos, hogy a fogadó szervezet motiválja munkatársát, aki mentorként, szakmai 

koordinátorként részt vesz a közösségi szolgálat lebonyolításában. Ennek módjáról a fogadó 

szervezet dönt. 

 

C) Magánszemélyek  

 Abban az esetben, ha magánszemély a fogadóhely, az iskolának lehet önkéntes fogadói 

bejelentési feladata, bár a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben ez nincsen 

szabályozva.  

 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben foglaltaknak megfelelő módon 

mégis célszerű ennek eleget tenni. A magánszemély teljesítést igazoló aláírását ebben az 

esetben az iskolai koordinátor aláírása helyettesítheti. Kiemelten ezt a tevékenységet érdemes 

párosával végezni.  

 A pedagógusnak előzőleg fel kell mérnie, hogy az idős ember(ek), fogyatékkal élő(k) 

alkalmas(ak)-e arra, hogy tanulókat fogadjon/fogadjanak. Meg kell előzni, hogy a tanulók 

bármilyen testi-lelki veszélynek legyenek kitéve. A pedagógusnak közvetlenül is kapcsolatot 
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kell tartania az idős vagy sérült emberekkel, ahol a közösségi szolgálat zajlik, ez biztosítja az 

idős ember számára is a hátteret a programhoz. Azonban nem szükséges, hogy a pedagógus 

mindig személyesen jelen legyen a program folyamatában, de az viszont fontos, hogy 

valamilyen formában mindig elérhető legyen.  

 Az iskolai közösségi szolgálat teljesítése közvetlen hozzátartozónál, rokonnál csak közvetítő 

szervezeten keresztül valósítható meg. 

 

IV. A közösségi szolgálat teljesítésének időbeli korlátozása 

 

A 2005. évi LXXXVIII. törvény 5. § értelmében a közösségi szolgálat végzésére a következő 

szabályok vonatkoznak: 

(1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a cselekvőképességében a 

közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy olyan 

közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és 

erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, 

fejlődését és tankötelezettségének teljesítését. 

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a cselekvőképességében a közérdekű 

önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú önkéntes közérdekű 

önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet. 

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 

óra és 6 óra között nem végezhet. 

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes 

tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg 

a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát, 

b) tanítási időben a heti hat órát és 

ba) tanítási napon a napi két órát, 

bb) tanítási napon kívül a napi három órát. 

(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által 

a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát 

és a heti tizennyolc órát. 

(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes 

tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell 

biztosítani. 
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V. A közösségi szolgálat szervezésének menete 

 

 A belépő osztályokat (9. évfolyam) és szüleiket az iskolába való beiratkozáskor, majd az 

első szülői értekezleten (szeptemberben) az iskolai koordinátor vagy az osztályfőnök 

tájékoztatja az IKSZ szabályairól. 

 A szülők egy Jelentkezési lap kitöltésével és aláírásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy 

gyermekük a tanulmányi ideje alatt közösségi tevékenységet végezzen. 

 Az iskola belső használatú Közösségi szolgálati naplót készít, amit minden tanuló megkap, 

és a szerzett tevékenységek óraszámát ebben vezettetik a Fogadó szervezettel, és igazoltatják 

az osztályfőnökeikkel. A napló a tanuló tulajdona, de biztonsági okokból az osztályfőnök is 

őrizheti. 

  A szerzett órákat az osztályfőnök a Kréta naplóban vezeti. 

 A tanév során szerzett órákat a Közösségi Szolgálati Napló végén az osztályfőnök minden 

tanév végén az iskola igazgatójával vagy igazgatóhelyettesével hitelesíti. 

  Tanév végén az osztályfőnökök az adott évben megszerzett órák számát záradékkal 

rögzítik a bizonyítványban és a törzslapon. 

 Az iskola által szervezet vagy koordinált közösségi tevékenységre a koordinátornál lehet 

jelentkezni. 

 Az egyénileg szervezett tevékenységet, annak igazolási módját az iskola koordinátorával 

egyeztetni kell. 

 

 A közösségi szolgálat esetén egy óra alatt 60 percnyi idő értendő, mely nem tartalmazhatja 

az utazás idejét.  

 A közösségi szolgálat helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás 

szolgálat végezhető. A 18. életévét be nem töltött személy önkéntes közérdekű tevékenységet 

20 óra és 6 óra között nem végezhet.  

 Tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon 

kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető közösségi 

szolgálat.  

 A közösségi szolgálat teljesítése a magántanulók számára is kötelező.  
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 Az SNI-s tanulók esetében csak azok kaphatnak mentesítést, akik számára a szakértői 

bizottság írásban biztosította.  

 Az 50 óra elosztása a 9. és 11. évfolyam között arányosan történjen. 12. évfolyamra csak 

kivételes esetben vihető át a teljesítés kötelezettsége.  

 Az 50 órás közösségi szolgálatot célszerű több tevékenységi területen elvégezni.  

 A közösségi szolgálat végzése idején az iskola házirendjének szabályozása az irányadó. 

 

 

VI. A közösségi szolgálat dokumentálása 

 

 A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitölteni. A jelentkezési lap 

tartalmazza a jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét, idejét és a szülő egyetértő 

nyilatkozatát (nagykorú tanuló esetén ez nem szükséges) (2. sz. melléklet)  

 A közösségi szolgálatot végző tanuló köteles naplót vezetni, melyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytatott (4. sz. melléklet). A tanulói naplók, 

osztályonként összefűzve a tanári szinten kerülnek elhelyezésre.  

 A naplóban az elvégzett tevékenységet az előző pontban felsorolt személyek aláírásukkal 

igazolják. Külső szervezetnél végzett tevékenység esetén a szervezet képviselője által kiállított 

és aláírt igazolás is elfogadható, amit a naplóhoz csatolni kell, és a naplóba az osztályfőnök 

átvezeti.  

 A fenti igazolások alapján az osztályfőnök az elektronikus naplóban dokumentálja a 

közösségi szolgálat teljesítését. (záradék: A tanuló a ……../……tanévben …….. óra közösségi 

szolgálatot teljesített.)  

 Az osztályfőnök minden évben a bizonyítványban és a törzslapon dokumentálja, hogy az 

adott tanévig a tanuló hány óra közösségi szolgálatot teljesített (záradék: A tanuló a 

……../……tanévig …….. óra közösségi szolgálatot teljesített.)  

 A közösségi szolgálat teljesítésekor az osztályfőnök a törzslapon ezt igazolja (záradék: A 

tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot.)  

 A tanulói jogviszony megszűnésekor, valamint a rendes érettségi vizsga megkezdésekor az 

iskola igazgatója két példányban igazolást állít ki a közösségi szolgálat teljesítéséről, amelyből 

egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. (3.sz. melléklet) 
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A közösségi szolgálathoz kapcsolódó iratok öt évig nem selejtezhetők. 

 

Jelen szabályzat a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programjának 

mellékletét képezi. Felülvizsgálatára a jogszabályi változásoknak megfelelően kerül sor. 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

                                   az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról, 

 

 

amelyet egyrészről  iskola:  

NYÍREGYHÁZI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM 

 székhely:      4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. 

 képviselő:    .....................................................intézményvezető 

 OM-azonosító:    033 653 

 a továbbiakban:   Iskola, 

  

másrészről név:                 

székhely:        

képviseli:        

 a továbbiakban: Szervezet 

 a továbbiakban együtt: Felek 

kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja: 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai 

közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek alapján 

együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni 

tudják az 50 órás kötelezettségüket. 

2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai: 

a) együttműködik a Szervezettel a konkrét tevékenységek, létszámadatok, időtartam, 

feladat ütemterv kialakításában, 

b) tájékoztatja az iskola tanulóit a Szervezet által biztosított lehetőségekről, 

c) szervezi és koordinálja a tanulók jelentkezését a Szervezetben történő közösségi 

szolgálat teljesítésével kapcsolatban, 

d) a Szervezet rendelkezésére bocsátja a tanuló által kitöltött Jelentkezési lapot és a 

szülő/gondviselő egyetértő nyilatkozatát, 

e) a közösségi szolgálattal kapcsolatos nyilvántartásokat, igazolásokat vezeti, 

f) végzi a felkészítési programban szereplő felkészítő és záró foglalkozások megtartását – 

ha szükséges, 

g) a tanulók állami balesetbiztosítása, valamint a felkészítő órák során a balesetvédelmi 

felkészítések által gondoskodik a tanulók balesetvédelméről. 

3. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai: 

a) önkéntes tevékenységet biztosít az Iskolával egyeztetve, 
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b) napi minimum 1 órás (60 perces), maximum 3 órás (180 perces) tevékenység biztosítása 

egyeztetett helyszínen, 

c) biztosítja a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges 

tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését a résztvevők számára, 

d) a projekt alatt jelenléti íves dokumentációt készít a résztvevőkről, 

e) folyamatos kapcsolatot tart a koordinátor tanáron keresztül az Iskolával, 

f) felügyeli az Iskola tanulóinak önkéntes tevékenységét, 

g) teljesítésigazolást ad ki az önkéntes munkáról, 

h) tűz-, balesetvédelmi oktatást tart, amennyiben az önkéntes munka ezt igényli. 

 

4. A Szervezet részéről nyújtandó tevékenységek: 

A közösségi szolgálat teljesítésére a következő feladatok ellátásában nyílik lehetőség az 

Iskolának: 

a) 

b) 

c) 

 

5. Károkozással kapcsolatos rendelkezések: 

Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre az utasítást adó figyelmét 

felhívni. A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem felhívási 

kötelezettségének eleget tett. 

A tanuló által a közösségi szolgálat során végzett tevékenységgel összefüggésben harmadik 

személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt a tanulónak felróható 

magatartás okozta − a jelen szerződésben eltérő rendelkezés hiányában − a fogadó szervezet a 

tanulótól követelheti kárának megtérítését. 

Amennyiben a tanuló bizonyítja, hogy: 

a)  a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,  

b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közösségi szolgálattal összefüggésben végzett 

tevékenység ellátásához szükséges dologban a közösségi szolgálati tevékenység végzésének 

helyén keletkező kára a Szervezettől kapott utasítással összefüggésben következett be, a fogadó 

szervezet akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső 

elháríthatatlan ok vagy kizárólag a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó 

Szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a tanulónak felróható 

magatartásából származott. 

 

6. Kapcsolattartás 

Az Iskola részéről az együttműködés felelőse és kapcsolattartója: 

   

  

 

A Szervezet részéről az együttműködés felelőse és kapcsolattartója: 

  Név: 

  Beosztás: 
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  Elérhetőség: (telefon, e-mail) 

 

7. Az együttműködéssel kapcsolatban felmerülő költségek és annak kötelezettségvállalója: 

A fogadó Szervezet nem biztosítja a közösségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében 

szükséges utazást, szállítást, szállást és étkezést. 

8. Az együttműködés megvalósulása során felmerülő módosítási kérelmek bírálatának 

menete: 

 A Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését követően 

− indokolt esetben – a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást aláírásukkal 

hagyják jóvá. 

A felek a jelen, 3 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban 

készült, amelyből 1 darab az Iskolánál, 1 darab a Szervezetnél marad. 

 

Nyíregyháza, 2019......... 

 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

intézményvezető 

a Szervezet részéről az Iskola részéről 
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2. számú melléklet 

Jelentkezési lap - iskolai közösségi szolgálatra 

 

Alulírott ……………………………………………………………………………… tanuló a 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium    osztályos tanulója a............ tanévtől az iskolai 

éveim során az alábbi területeken1 kívánok eleget tenni az összesen 50 óra közösségi 

szolgálatnak: 

1. az egészségügyi területen  

2. a szociális és jótékonysági területen  

3. az oktatási területen  

4. a kulturális és közösségi területen  

5. a katasztrófavédelmi területen  

6. a környezet- és természetvédelemi  

7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős 

emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenység 

 

8. bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység  

(x-szel jelölendő) 

1 A végrehajtási rendelet szövege szerint a három dőlt betűvel szedett területen: az egészségügyi területen és a bűn-és baleset megelőzési 

területen minden esetben, a szociális területen pedig meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítani. 

Hozzájárulok / Nem járulok hozzá, hogy iskolai rendezvényeken készült fotók kikerülhessenek a 

honlapra. 

Hozzájárulok / Nem járulok hozzá, hogy a Fogadó Intézmények rendezvényein készült fotók 

kikerülhessenek az intézmény honlapjára. (aláhúzandó)      

..................................................... 

         tanuló aláírása 

Szülő/ törvényes képviselő nyilatkozata: 

a tanuló egészségügyi állapotáról a nevelés-oktatási, illetve más, külső fogadó intézményben az iskolai közösségi szolgálat 

teljesítéséhez 

A gyermek neve: ……………………………………………………………………………… 

A gyermek születési dátuma: ………………………………………………………………… 

A gyermek anyjának neve: …………………………………………………………………… 

A gyermek TAJ száma: ………………………………………………………………………. 

További, a gyermekre vonatkozó fontos információ (pl.: allergia, méh, darázs, vagy más 

rovarcsípés, ételérzékenység, vélt, valós félelmek, pókiszony, esetleg „alvajáró”, 
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stb.):……………………………………………………………………………………………

……...………………………………………… 

Törvényes képviselő neve: …………………………………………………………………… 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………… 

Telefonos elérhetősége: ………………………………………………………………………. 

Alulírott ……………………………………………a fent nevezett tanuló szülője/gondviselője 

az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett területeken támogatom és tudomásul veszem. 

Hozzájárulok / Nem járulok hozzá, hogy iskolai rendezvényeken készült fotók kikerülhessenek 

a honlapra. 

Hozzájárulok / Nem járulok hozzá, hogy a Fogadó Intézmények rendezvényein készült fotók 

kikerülhessenek az intézmény honlapjára. A megfelelő rész aláhúzandó.   

Dátum: ………………………………………….. 

      …………………………………………… 

      szülő/törvényes képviselő aláírása 
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3. számú melléklet 

 

 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. 

: (42) 500-058  
E-mail: kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com 

INTERNET: http://www.kolcseygimnazium.hu  
  Oktatási azonosító: 033 653    

   

                                                                                                

 

IGAZOLÁS 

 

Hivatalosan igazolom, hogy a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium  

 

……………………………………………. 

…………………… 

osztályos tanulója a 

2018/2019-es tanévben ………..óra 

összesen: ………………………….. óra, azaz ………………… óra közösségi 

szolgálatot teljesített. 

Nyíregyháza, 2019. …  

        ........................................... 

intézményvezető-helyettes 

vezető IKSZ koordinátor 

 

 

4. számú melléklet: Közösségi szolgálati napló 
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YÍREGYHÁZA
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI

NAPLÓ

Tanuló neve, osztálya: ...............................................................

Oktatási azonosító: .............................................................................

Születési hely, idő: ...............................................................................

Anyja születéskori neve: ....................................................................

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.
�: +36 42 500-058, +36 30 176 6316

E-mail: kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com
Honlap: www.kolcseygimnazium.hu



Kedves középiskolás Diák!

Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a
kérdés: Miért éppen most? Miért nekem? Mire jó ez? Tudjuk és megértjük, ha
elsőre nem találod érdekesnek, fontosnak, amire most mégis vállalkoznod kell.
Magad is tapasztalhatod, hogy egy gyorsan változó világban élünk, amelyben
az emberek elrohannak egymás mellett, a sorsok és az értékek más dimenzióba
kerülnek. Vajon jó ez így? Még az érettségi előtt állsz, vagy lassan arra ké-
szülsz, s nem véletlen ez a fogalom, ekkor, ebben az életkorban válsz felnőtté, s
látod más szemmel a világot, a közvetlen környezetedet. Az előző korosztá-
lyok egy része úgy nőhetett fel, hogy a társadalom olyan mintát adott, amely-
ben az önkéntesség, a másokért való felelősség, a kölcsönös megbecsülés, az
akkor is „segítés”, ha nincs nagy baj, katasztrófa, nem kapott kellő figyelmet,
megbecsülést és elismerést.

Aközösségi szolgálattal ezen szeretnénk változtatni, olyan szemlélettel lépj
a felnőtt életedbe, hogy érezd a felelősséged, képes legyél segítően tevékeny-
kedni, a közösségért tenni. Ezeken a nemes eszméken túl Neked is közvetlen
hasznodra válhat e program, hiszen lehetőséged nyílhat megismerni számos
munkahelyet, tevékenységek sorát, amelyekben tapasztalatokat szerezhetsz,
megtudhatod, melyek azok a területek, ahol megállod a helyed, esetleg ez által
könnyebben tudsz dönteni, milyen pályát válassz. Bízunk benne, hogy a prog-
ram kapcsán olyan események, tevékenységek részese leszel, melyek mara-
dandó élményekkel gazdagítanak.

Javasoljuk, hogy a naplóra vigyázz, és rendszeresen tartsd magadnál,
amikor valamilyen tevékenységet végzel. Kérünk, naprakészen vezesd, hi-
szen ezzel tudod majd igazolni, hogy teljesítetted a kötelező ötven órát. Min-
den alkalommal gondosan ügyelj, hogy igazolva legyen a teljesített időd.Arról
se feledkezz meg az egyes tevékenységek végén, hogy lejegyezd, mivel fogla-
latoskodtál, s ennek kapcsán mit tapasztaltál, milyen élményekben volt részed,
milyen gondolataid támadtak. Az sem baj, ha nem mindig pozitív dolgokat
jegyzel le, ez könnyen előfordulhat bárkivel. Ekkor is írd le, mi okozta a rossz
érzéseket, a problémákat. Azért fontos az „akkor és most” jegyzetelés, mert
később már halványulnak az érzések, másként emlékszel, s nem biztos, hogy
pontosan elevenednek meg a történtek. Miért is fontos ez? Azért, mert a koor-
dináló tanárnak jelezni kell, ha valami probléma adódott, azt megbeszélni,
hogy segíteni tudjon és megoldásra találjon.
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Végezetül figyelmedbe ajánljuk Magyarország Alaptörvényének XIII. cik-
kelyét, mely kimondja: „A tulajdon társadalmi felelősséggel jár”. Ez a kije-
lentés sok más mellett megalapozza a társadalmi felelősségvállalás fogalmát,
amelynek része az iskolai közösségi szolgálat. Számos felmérés azt igazolja,
hogy Magyarországon a társadalmi kohézió erősítésére van szükség ahhoz,
hogy mindenki számára élhető, egymást segítő társadalmi légkör alakuljon ki,
amelyben szívesen segít mindenki a másikon, tudva, ha bajba kerül, rajta is
segíteni fognak. Sok más mellett a közösségi szolgálat ezt is célozza.

Az 50 órát több projekt keretében, több év alatt is lehet teljesíteni. Ennek az
az előnye, hogy többféle dolgot tudsz kipróbálni.Arra is van lehetőség, hogy az
50 órát egy nagy projekt révén vagy több év alatt lefutó program keretében tel-
jesítsd. Ha jól készítitek elő, és szívvel-lélekkel végzitek a feladatokat, számo-
tokra is nyilvánvaló lesz, hogy egy fantasztikus programnak és életre megha-
tározó élménynek lettetek részesei.

Az utazással eltöltött idő nem számítható be az 50 órába. Figyelembe kell
venni a következőket:

– 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell 2 nap között biztosítani;
– tanítási szünet ideje alatt naponta 3 órát, de hetente maxi-16 éves kor alatt

mum 12 órát tevékenykedhet a tanuló 1 nap pihenéssel; tanítási időben heti 6
órát, tanítási napon napi 2 órát, a tanítási napokon kívül a 3 órát;

– 4 és fél órát lehet naponta tevékenykedni, de16 és 18 éves kor között
hetente maximum 18 órát.
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A tanuló neve:......................................................................................  Osztálya:.........................

1. közösségi szolgálat

Fogadó intézmény
neve

Fogadó intézmény
címe

Dátum

Időtartam

Tevékenység
megnevezése

A tevékenység
rövid leírása

fogadó intézmény aláírásaosztályfőnök aláírása

..................................................... .....................................................

2. közösségi szolgálat

Fogadó intézmény
neve

Fogadó intézmény
címe

Dátum

Időtartam

Tevékenység
megnevezése

A tevékenység
rövid leírása

fogadó intézmény aláírásaosztályfőnök aláírása

..................................................... .....................................................
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I. A könyvtár-pedagógiai program törvényi és szakmai háttere 

 
1.  Jogszabályi háttér 

 
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

- A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI. 4.) Korm. rendelet 

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

- A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet. 

 

Az UNESCO által 1999-ben elfogadott iskolai könyvtári küldetésnyilatkozat 

egyértelműen meghatározza annak kettős alapfeladatát: egyrészt biztosítja tanulói és nevelői 

jogon az iskola alaptevékenységéhez nélkülözhetetlen forrásokhoz és információkhoz való 

hozzáférést, másrészt olyan tanulási környezetet jelent, amely korszerű információhasználati, 

könyvtárhasználati tudást, szokásokat indukál.  

 

Az információs társadalom tanulási kultúrájában bekövetkezett változások nyomán 

- megváltoztak a tudással és a tanulással kapcsolatos elvárások; 

- megváltozott a tanulás és a tanítás közötti viszony; 

- sokkal több információ áll rendelkezésre a tanulási stratégiákról; 

- tanúi lehetünk a tanulási környezet expanziójának. 

 

A tanulók az iskolai könyvtár és a könyvtárostanár hathatós segítségével 

elsajátít(hat)ják a legkorszerűbb információs szolgáltatások használatát, az önálló tanulás 

módszereit, a pedagógusok újszerű szakmai támogatást kap(hat)nak a munkájukhoz, emellett 

a jó iskolai könyvtárnak közösségformáló szerepe is van. Közösségi tér: lehetővé teszi a 

kultúrák, tanárok és tanulók, a tantárgyi és a tantárgyon kívüli ismeretek és egyáltalán a múlt 

és a jelen találkozását. 

 

A 2011. évi CXC. törvény 46.§ (6) szerint „a tanuló joga különösen, hogy c)  igénybe 

vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és kollégium 

létesítményeit és az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatást, lelki, testi és értelmi fejlődését 

elősegítő védelemben részesüljön a köznevelési intézmény által biztosított számítógépeken 

való internet-hozzáférés során.” 

 

A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 163. § (1) szerint „Az iskolai, kollégiumi 

könyvtár az iskola, kollégium működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a 

neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, 

megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá 
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a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai 

tevékenységét koordináló szervezeti egység”. 

 
Továbbá a 166. § (1) alapján „Az iskolai könyvtár alapfeladata: 

a) gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

c) az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti 

tanórai foglalkozások tartása, 

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, 

e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését.” 

 
A könyvtár-pedagógiai programot a magyar oktatásügy tartalmi szabályozói határozzák meg: 

- Nemzeti alaptanterv, 

- Kerettantervek, 

- Helyi tantervek. 

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

Korm. rendelet 7. § (1) szerint „A nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. § (1) bekezdés 

szerinti tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos, tantermi szervezési 

formáktól eltérő módon, így különösen projekt oktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, 

könyvtári foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás 

formájában is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, 

a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések 

megtartása”. 

 

A Nat kiemelt fejlesztési feladatként kezeli a tanulás tanítását: 

„A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy 

felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, 

szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a 

megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más 

információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az 

egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; 

hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, 

képletek”. 

 
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

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

I.1.2. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek részben megfogalmazottak 

szerint: 
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„A pedagógus az aktív tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszi 

iskolán kívüli szakemberek bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai 

lehetőségek felhasználását (könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert). A pedagógus 

együttműködik más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, hogy a tanulóknak lehetőségük 

legyen a tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek, projektnapok, témákhoz szervezett 

események, tanulmányi kirándulások, iskolai táborok alkalmával a tantárgyak szervezett, 

összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak integrálására.” 

 

Az eredményes tanulás segítésének elvei közt szerepel a Nemzeti alaptantervben a 

megfelelő tanulási környezet biztosítása a tanulók számára: 

„A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket (kiemelten osztálytermeket) 

lehetőség szerint úgy kell biztosítani, hogy a különböző tanulásszervezési eljárások 

alkalmazásához a berendezések rugalmasan és gyorsan átalakíthatók legyenek, illeszkedjenek 

az osztályba járó tanulók korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint nyugodt, 

biztonságos és támogató tanulási környezetet teremtsenek valamennyi tanuló számára. 

Lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a tanulók a foglalkozásokon IKT és digitális 

eszközöket (számítógép, más iskolai vagy saját eszköz), internetkapcsolatot és prezentációs 

eszközöket vehessenek igénybe, valamint hozzáférhetővé váljanak a hagyományos iskolai 

és az elektronikus könyvtárak egyaránt.” 

 

A könyvtár pedagógiai programjának összeállításánál figyelembe vesszük a 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium pedagógiai programjában is feltüntetett 

kulcskompetenciák kialakításának megvalósítását. 

A Nat a következő kulcskompetenciák fejlesztését emeli ki:  

 

1. A tanulás kompetenciái 

A tanulás kompetenciái a hatékony, önálló tanulást jelentik, azaz hogy az ember képes 

kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, 

ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és az információval. Felismeri 

szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek 

szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását 

jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és 

élettapasztalataira építve tudását, a képességek együttesére támaszkodó készségeit a 

legkülönbözőbb helyzetekben alkalmazza: tanulási és képzési folyamataiban, otthon, 

valamint a munkában egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia 

elengedhetetlen eleme. 

 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek 

kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív 

nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi 

érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során. Szükséges ismeretek, képességek, 

attitűdök: megfelelő szókincs, verbális és nonverbális kommunikációs képesség, 

különböző típusú szövegekben való tájékozódás, információk feldolgozása, 
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segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média, 

stb.), esztétikai érzék, kíváncsiság. 

 

3. A digitális kompetenciák 

A digitális kompetencia felöleli a technológiák által hozzáférhetővé tett, közvetített 

tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a 

kommunikáció és a szabadidő terén, az információ megkeresését, összegyűjtését és 

feldolgozását. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása 

és cseréje, kritikus gondolkodás, kreativitás, munka világában való eligazodás, 

élethosszig tartó tanulás. 

 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

Ezeknek a kulcskompetenciáknak a fejlődését, kibontakozását jelentősen elősegíti az 

az információs műveltség, melynek kialakítása, fejlesztése a könyvtár-pedagógiai program 

alapján minden iskolának feladata, a könyvtárhasználati oktatás lényege. 

 

2.  A könyvtár-pedagógia fogalma 

 

A könyvtár-pedagógia a könyvtárban vagy könyvtári dokumentumok felhasználásával 

való, ismeretszerzéssel, ismeretközvetítéssel, információkereséssel foglalkozó pedagógiai 

elmélet és gyakorlat. A könyvtár gyűjteménye, szolgáltatása és a könyvtár használói közötti 

közvetítő tevékenység. Közvetlen célja a könyvtári dokumentumok és szolgáltatások 

sokoldalú, gyakorlatias és élményszerű megismertetése. Hosszú távú célja a könyvtárak, a 

könyvtári dokumentumok, szolgáltatások és az informálódás szükségletének felkeltése és 

ezáltal a könyvtárhasználóvá nevelés. Tudományterület, mely a tanuló személyiségének 

fejlesztését, ismereteinek gyarapodását szolgálja az olvasás, könyvtárhasználat, informálódás 

során. 

A könyvtár-pedagógia továbbá a könyvtárhasználat tantárgy tanításának-tanulásának 

és az ehhez kapcsolódó nevelési feladatok módszereivel foglalkozó pedagógiai tudományág. 

Egyfajta tantárgy-pedagógia, melynek feladata az is, hogy a könyv- és könyvtárhasználati 

ismereteket a tanítási-tanulási folyamatban elhelyezze. A könyvtár-pedagógia feladata a 

könyvtári munkafolyamatok nevelési céloknak és a nevelési-oktatási intézmények 

tevékenységének alárendelt tervezése, szervezése, végzése is. 

Könyvtár-pedagógiai munkát nemcsak a könyvtárpedagógia-tanár, más néven 

könyvtárostanár végez, hanem a család, az iskolán kívüli könyvtárosok, a pedagógusok is. 
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3.  A könyvtár-pedagógia célja 

 

A könyvtár-pedagógia egyik általános célja, hogy a művelődési esélyegyenlőség 

kialakításában részt vegyen, ahogy azt az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári 

nyilatkozata megfogalmazza: „Az iskolai könyvtár a tanulást segítő szolgáltatásokat, 

könyveket és egyéb forrásokat biztosít, amelyek az iskolai közösség minden tagja számára 

lehetővé teszik, hogy kritikus gondolkodókká, valamint minden típusú és formájú 

információhordozó hatékony alkalmazóivá váljanak.” 

 
A könyvtár-pedagógiai tevékenységnek általános és hosszú távú céljai két csoportra 

oszthatóak:  

1. A személyiségfejlesztés: a könyv és könyvtárhasználattal összefüggő igények és 

szokások kialakítása: 

- önművelésre nevelés, 

- önálló ismeretszerzésre nevelés, 

- a könyvtárhasználóvá nevelés, 

- olvasóvá nevelés. 

 

Hozzájárul a következő személyiségjegyek fejlesztéséhez is: 

- aktivitás, 

- kezdeményező képesség, 

- önálló, kreatív, kritikus gondolkodás, 

- koncentráció, 

- rendszeretet, 

- önbizalom. 

 
2. A célok másik csoportja az ismeretekre és a készségekre irányul. Az információ 

szerzés tudása, információs műveltség kialakítása a cél. 

  

Ennek érdekében szükséges megismertetni a tanulókkal az alábbiakat: 

- a könyvtári rendszert és szolgáltatásait, 

- a tájékoztató segédleteket (megfelelő eszközök megtalálása), 

- a könyvtári dokumentumok használatához szükséges tudás elsajátítását, 

- az információ megszerzésének, értékelésének, szelektálásának, 

adaptálásának és felhasználásának készségét, 

- a problémamegoldást, mely egyben a tanulási technikák alkalmazásának 

összetevője is. 

A kerettanterv általánosításával élve a cél: felkészítés az információs társadalom 

kihívásainak fogadására. Ezeket összefoglalóan könyvtárhasználati tudásnak nevezzük. 
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4.  A cél megvalósítását elősegítő módszerek, munkaformák, eljárások 

 

A hagyományos tanulásszervezési módok, pl. a frontális osztálymunka új fogalmak 

bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az önálló munka is gyakran alkalmazott, 

hagyományos módszer, lényege, hogy a tanuló egyedül dolgozik, és ha minden tanuló 

ugyanazt a feladatot végzi, nincs differenciálás. E két hagyományos tanulásszervezési módnál 

hatékonyabb a könyvtár-pedagógia területén az a szemlélet, mely szerint a tudást mindenki 

maga építi fel, és ebben a gondolkodási folyamatban aktívan részt vesz, másokkal 

együttműködik. Ehhez komplex tanulási környezet kell teremteni. Ez azt jelenti, hogy nem 

egy tankönyv és egy tanár az információ forrása, hanem maga a valóság, illetve ilyen 

komplex tanulási környezet a könyvtár is a maga sajátos valóságában. 

 

A differenciálás elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy beteljesítsük a könyvtár-

pedagógia egyik alapvető célját, a személyiség fejlesztését, hiszen eltérő személyiségtípusú 

tanulóknak más-más a tanulási stílusa, motivációja, attitűdje, érdeklődési köre, agyfélteke-

dominanciája stb. 

 

A kooperatív technikák mind jól alkalmazhatók könyvtári környezetben illetve 

könyvtár-pedagógiai célkitűzés megvalósítása során. A kooperációra, együttműködésre épülő 

tanulásszervezési módok a problémamegoldó és együttműködési készségek fejlesztését 

célozzák meg.  

 

A problémaalapú tanulás a diákok önálló kutatásaira, informatikai ismereteire, 

lényeglátására épít, célja ennek fejlesztése. A pedagógus leginkább irányítóként, 

tanácsadóként jelenik meg. A problémaalapú tanulás arra tanítja meg a diákokat, hogyan 

tanuljanak, s a tanulás tanítása éppen a könyvtár-pedagógia egyik legfontosabb célja. A 

készen kapott tudás helyett a tudás eléréséhez használjuk képességeinket. A diákok 

kifejlesztik a kritikus gondolkodás képességét, amely által folyamatosan össze tudják 

kapcsolni azt, amit olvasnak, azzal, amit az így szerzett információval akarnak kezdeni. 

 

Az alkalmazható munkaformák közül az érdeklődés szerinti csoportbontás a 

differenciált tanulásszervezés egyik olyan módszere például, mely a könyvtári kutatómunka, 

információkeresés során jól alkalmazható. A gyermekek képesség szerint is elkülöníthetők 

különböző homogén csoportba. A jól szervezett csoportmunka jelentős személyiségformáló, 

értékrend alakító hatással van a csoporttagokra. 

 

A páros munka is jól működik könyvtári környezetben. Lehet egy jobb és egy 

gyengébb képességű tanuló közös tanulása is, de akár hasonló érdeklődés, személyes 

szimpátia is szervezheti a párokat a didaktikai és nevelési céltól függően. 

 

A könyvtár-pedagógia kettős célja tehát, a tanulás tanítása és a személyiségfejlődés 

elősegítése nem valósítható meg a hagyományos pedagógiai módszerekkel. A 

könyvtárostanár az összetett pedagógiai célt szem előtt tartva az együttműködésen alapuló, 

problémamegoldó pedagógiai módszereket részesíti előnyben munkája során. 
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5.  A könyvtár-pedagógiai program célja 

 

A tanuló joga az információhoz való hozzáférés, ezért lényeges megtanítani arra, hogy 

e jogával bármikor, bárhol szabadon élhessen élete során. Az iskola feladata felkészíteni a 

tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra, 

valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait, képessé tenni 

őket a kritikai olvasásra, az információ minőségi szelekciójára. 

A könyvtárhasználat tanítása elősegíti valamennyi műveltségi terület ismereteinek 

feltárását, a szellemi munka technikájának elsajátítása pedig elősegíti önálló szellemi 

alkotások létrehozását. Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök 

megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és 

biztos használói magatartás alakul ki. Az információs társadalom követelményeinek 

figyelembevételével az önálló gondolkodás, a kreativitás fejlesztése, az önművelés igényének 

felkeltése és megszilárdítása szempontjából a könyvtár, mint forrásközpont használata 

elengedhetetlen feltétel. 

 
Pedagógiai célok: 

- minden tanulóban alakuljon ki az olvasás, a könyv és a könyvtár iránti pozitív attitűd, 

- mindennapi szükségletté váljon az olvasás öröme, 

- személyiségfejlesztés, személyiségformálás, 

- alapkészségek fejlesztése (önálló ismeretszerzés, a tanulás készsége), 

- alapértékek, alapismeretek és összefüggések közvetítése, 

- teljesítményképes tudás megalapozása, 

- egész életen át tartó tanulás és az információs társadalom kihívásaira való felkészítés, 

- a gépek világában egyre fontosabb a személyes kapcsolat, 

- nem elég a technikát megtanítani, a tanulók ítélőképességét is fejleszteni kell, 

- a tanulók életének természetes részévé tenni az információs műveltséget, 

- érdeklődésük alapján belső igénnyé váljon az ismeretszerzés, 

- a diákok jobban megismerjék önmagukat, képességeiket (pályaválasztás), 

- felkészítés az információs társadalom kihívásainak fogadására, az információszerzés 

kibővülő lehetőségeinek használatára, az információk elérésére, kritikus szelekciójára 

és feldolgozására, 

- a könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítása, fejlesztése a könyvtári 

információs rendszer, a könyvtár „forrásközpontként” történő használatával, 

- a forrásokat komplex és alkotó módon alkalmazó tanulási technikák és módszerek 

kifejlesztése, 

- az iskola és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, 

valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, biztos használói 

magatartás kialakítása, 

- a könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítése a tanulók tantárgyi képzésébe, a 

mindennapi problémák megoldásához szükséges információszerzésbe és 

feldolgozásba, 
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- a forráshasználás etikai szabályainak elsajátíttatása és a normakövetés 

követelményének elfogadtatása, 

- a tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait. 

 
Az iskolai könyvtár az iskolánk szerves része. Alapvető funkciója az iskolában folyó 

képzési és nevelési tevékenységek támogatása. Az elérhető információk, dokumentumok 

használatában a pedagógusoknak példát kell mutatniuk. Az önálló ismeretszerzés 

képességének fejlesztése és az ízlés, olvasói igényesség formálása az egyik legösszetettebb, 

legtöbb átgondolást igénylő pedagógiai munka. 

 

6.  A könyvtár-pedagógiai program megvalósításának felelősei 

 

A könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása és a tanulási-önművelési kultúra 

fejlesztése tantárgyközi feladat, olyan, amely az egész tantestület közös ügye, tagjainak 

munkaszerepétől függetlenül. 

Az iskola akkor tudja a könyvtár használatára, önművelésre nevelni diákjait, ha ez a 

feladat áthatja a pedagógiai program egészét. A könyvismeret és könyvhasználat szakórákon a 

szaktanárok feladata. Könyvtári ismeretek és könyvtárhasználat területe egyértelműen a 

könyvtárostanár felelőssége. Az olvasási igényesség, írásbeliség szintjének emelése a teljes 

tantestület közös felelősség (a könyvtárostanár feladata a kezdeményezés és a tanárok, 

tanulók munkájának támogatása). 

Ösztönözni kell a tantestület minden tagját a könyvtár adta tanulási-önművelési 

alternatívák rendszeres igénybevételére. Ők a felelősek azért, hogy szaktárgyuk 

műveltséganyagába beépüljenek a könyvtári információszerzés különböző csatornái. Legyen 

jelen mindennapi pedagógiai munkájukban a könyvtári eszköztárra épülő forrásalapú tanítás-

tanulás és kutatómunka igénye. Alapozzák meg tanulóikban a könyvtár rendszeres 

használatának szokását és a különböző önművelési technikák elsajátítását. 

 

7.  A könyvtárostanár feladatai 

 

A könyvtárostanár pedagógiai feladatai: 

- Olyan könyvtár kialakítása, amely mind szakmai, mind pedagógiai szempontból 

megfelel a kompetencia alapú oktatásnak és az iskolai közösség minden tagja számára 

biztosítja szolgáltatásait. 

- Alapvető képességek és készségek fejlesztése, - olvasás-, szövegértés, információ 

keresése, jegyzetelési technikák – amelyek a mindennapi életben való boldoguláshoz, 

érvényesüléshez elengedhetetlenek, különösen az úgynevezett információs 

társadalomban szükségesek. 

- A kulcskompetenciák fejlesztése: tanulási képesség, az élethosszig tartó tanulás 

megalapozása, önálló ismertszerzés, munkavégzés képességének kialakítása, 

ismerethordozók használatára nevelés. 

- A hátrányos helyzetű tanulók szocializációjának elősegítése, a tanórán kívüli nevelési 

programok megvalósításában is nyújtson segítséget a könyvtár. 
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- Együttműködés a könyvtáros és a szaktanárok, osztályfőnökök között, hogy magasabb 

szinten sajátítsák el a tanulók a szükséges olvasási, tanulási, probléma-megoldási, 

információs és kommunikációs és technológiai készségeket. 

- Tanórán kívüli feladata a vetélkedőkre, versenyekre való felkészítés segítése is. 

 

A célok egy része a könyv és könyvtárhasználati órákon valósul meg, amelyet a 

könyvtárostanár tart és a szaktárgyi órákon, amelyet a szaktanár tarthat a könyvtárban a 

könyvtárostanár közreműködésével. 

 

A könyvtárostanár egyéb, nem pedagógiai jellegű, pedagógiai munkát közvetve segítő 

feladatai: 

- A szolgáltatások fejlesztése, a könyvtár, mint munkavégzési, tanulási környezet 

fejlesztése.  

- A könyvtári állomány fejlesztése a Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltak alapján, a 

pénzügyi lehetőségek figyelembevételével.  

- A számítógépes tájékoztatás és kölcsönzés kialakítása, működtetése.  

- A könyvtár szakmai kapcsolatainak ápolása, továbbképzések látogatása, pályázatok 

figyelése.  

- Együttműködés a munkaközösség vezetőkkel, a szaktanárokkal, az osztályfőnökökkel, 

a városi könyvtárral, a többi iskolai könyvtárral.  

- A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése. 

 

 

II. Nevelési program 
 

1.  Olvasóvá és könyvtárhasználóvá nevelés 
 

Kiemelt feladat a könyvekhez való pozitív viszony kialakítása. Megszokják a tanulók, 

hogy az iskolai könyvtár a szabadidő értelmes eltöltésének lehetőségét nyújtja, közösségi 

térként is funkcionál. 

Az olvasásfejlesztés tantárgyközi feladat, az egész tantestület közös felelőssége, 

hatékony együttműködést feltételez a pedagógusok között. Közös a cél tanítványaink értő, 

igényes olvasóvá nevelése.  Végső célunk az, hogy a gyermek – sokszor a családi és 

társadalmi hatások ellenére – örömmel, belső igénytől hajtva olvasson, lehetőség szerint 

szépirodalmat, mert ez elengedhetetlen a szellemi, lelki, erkölcsi fejlődéséhez.  

 

2.  Felkészítés az egész életen át tartó tanulásra 
 

Az egész életen át tartó tanulás megalapozásához elengedhetetlen a korszerű 

információs műveltség elsajátítása. 

 

Az információs műveltség kilenc követelménye: 
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Információs műveltség 

1. Az információs műveltséggel rendelkező diák eredményesen és hatékonyan jut hozzá 

az információkhoz. 

2. Az információs műveltséggel rendelkező diák kritikusan és hozzáértően értékeli az 

információkat. 

3. Az információs műveltséggel rendelkező diák pontosan és kreatívan használja az 

információkat. 

 

Önálló tanulás 

1. Az információs műveltséggel rendelkező, önálló tanulásra képes diák keresi a saját 

érdeklődésének megfelelő információkat. 

2. Az információs műveltséggel rendelkező, önálló tanulásra képes diák be tudja fogadni 

az irodalom és más művészeti ágak alkotásait. 

3. Az információs műveltséggel rendelkező, önálló tanulásra képes diák kiválóságra 

törekszik az információkeresésben és az ismeretek létrehozásában. 

 

Társadalmi felelősségérzet 

1. Az a diák, aki pozitív tagja a tanulóközösségnek és a társadalomnak, rendelkezik 

információs műveltséggel és felismeri az információ jelentőségét a demokratikus 

társadalomban. 

2. Az a diák, aki pozitív tagja a tanulóközösségnek és a társadalomnak, rendelkezik 

információs műveltséggel, és etikusan cselekszik az információval, illetve az 

információs technikával kapcsolatban. 

3. Az a diák, aki pozitív tagja a tanulóközösségnek és a társadalomnak, rendelkezik 

információs műveltséggel és hatékony résztvevője az információ keresésével és 

előállításával foglalkozó csoportoknak. 

 

3. A könyvtár-pedagógiai program megvalósíthatóságának feltételei 

 

Lehetőség szerint mindig könyvtári környezetben történik a könyv- és 

könyvtárhasználati ismeretek és gyakorlatok tanítása. Ellenkező esetben a hatékonyság erősen 

kétséges.  

Fontos a könyvtárostanárral való rendszeres konzultáció, időpont egyeztetés, a 

szervezési kérdések megbeszélése, vagyis a különböző könyvtári foglalkozások (szakórák, 

tehetséggondozó stb.) gondos előkészítése.  

Alapvető követelmény, hogy minden tanulónak legyen helye, és tudjon jegyzetelni a 

könyvtár úgynevezett tanuló-kutató övezetében.  

Az eredményes és hatékony médiatári önművelés egyik alapfeltétele, hogy megfelelő 

minőségű és mennyiségű dokumentum (könyv, folyóirat, audiovizuális ismerethordozó) 

álljon a tanulók rendelkezésére az egyéni és differenciált csoportfoglalkozásokon. 
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Fontos didaktikai követelmény, hogy lehetőleg mindig olyan dokumentumo(ka)t 

adjunk a foglalkozásokon a tanulók kezébe, mely(ek) az életkori sajátosságaiknak legjobban 

megfelelnek, és amelye(ke)t előzőleg már volt alkalmuk közelebbről tanulmányozni. 

Az iskolai könyvtárba érkező tanulók, tanulócsoportok összetétele eltérő, és nagyfokú 

differenciáltság jellemzi az egyes tanulók viszonyulását könyvhöz, olvasáshoz, könyvtárhoz. 

E pedagógiailag nem elhanyagolható tényezőt a tervezéskor figyelembe kell vennie a 

könyvtárosnak és a tanárnak egyaránt. 

Alapvető pedagógiai cél, hogy minden tanulóban alakuljon ki az olvasás, a könyv és a 

könyvtár iránti pozitív attitűd.  

 

 

III. Oktatási program – A könyvtárhasználati ismeretek helyi tanterve 
 

Készült: Az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

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

módosításáról alapján. 

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK 

 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés 

kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk 

elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár 

forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az 

egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és 

fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint 

a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, 

tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló 

tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, 

hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs 

értéke megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és 

gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató 

forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a 

könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz kapcsolódóan is az 

etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtárhasználati ismeretek oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári 

források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében 

megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes 

műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen 

a könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások, és a korszerű társadalmi igényeket 

kiszolgáló, modern technikai lehetőségek. 

 



14 

 

Alapelvek, általános célok 

 

Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött 

az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához, 

életvitele alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően 

feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -

feldolgozási, adattárolási, -szervezési és -átadási technikákat, valamint az információkezelés 

jogi és etikai szabályait.  

Megváltozik a pedagógus szerepe, az ismeretátadó és számonkérő pedagógusból az 

ismeretek közötti eligazodást segítő, tanácsadó, az információt értékelni, abban kételkedni 

tudó tanulók nevelőjévé válik. A tanulókat fel kell készíteni a problémamegoldó 

gondolkodásra, mint a feladatmegoldás magasabb szintjére.  

A korszerű iskolarendszerben az iskolai könyvtár információs-tanulási 

forrásközponttá, nyitott szellemi műhellyé válik. Gyűjteménye tartalmazza azokat az 

információkat és információhordozókat, amelyeket az intézmény hasznosít. Saját és a 

hálózaton elérhető információs és dokumentációs bázisával stratégiai fontosságú szerepet tölt 

be a tartalomszolgáltatásban, a bővülő ismeretszerzési lehetőségek megismertetésében, és 

biztosítja széles körű alkalmazásukat a tanulásban és a mindennapi tájékozódásban. A 

könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen informatikai 

szolgáltatásai az iskolai tevékenység teljességére irányulnak. Használatának technikáját, 

módszereit – az önálló ismeretszerzés érdekében – a tanulónak el kell sajátítania. 

A könyvtárhasználat műveltségi részterület. A könyvtárhasználat nem alaptantárgy, 

nem is modul, hanem sajátos tantárgyközi tantárgy. A könyvtárhasználati gyakorlathoz 

szükséges alapismeretek befogadó tantárgyakban kapnak helyet, elkülönített tananyaggal és 

órakerettel, illetve megjelenik a közösségi nevelésben (osztályfőnöki) is. 

A könyvtárhasználatra nevelés alapvetően tantárgyközi feladat, amely a Nat 

értelmében valamennyi műveltségterületre érvényes közös követelmény. A könyvtár 

széleskörű használatához a tanulóknak el kell sajátítaniuk egy szűkebb, általános, alapozó 

jellegű tudásanyagot. Ez a könyvtárhasználati órák keretében történik. Az itt szerzett tudás 

megszilárdítása, gyakoroltatása azonban a különböző műveltségterületek, tantárgyak 

keretében, a szaktanárok irányításával és a könyvtáros tanár közreműködésével a szakórákon 

valósítható csak meg. Szükséges tehát, hogy a szaktanárok rendszeresen adjanak olyan 

feladatokat diákjaiknak, amelyek rendszeres könyvtárhasználatot, a könyvtárhasználati órán 

megtanult ismeretek alkalmazását igénylik. 

 

 

 



15 

 

A könyvtárhasználat oktatásának célja  

A tanulásnak, az ismeretek megszerzésének, a műveltséganyag elsajátításának, a 

tantárgyak közötti „közlekedésnek” valóságos háttere legyen a könyvtár. A könyv- és a 

könyvtárhasználati tudás tervszerűen felépített, gyakorlatközpontú tudás legyen, melyet 

hasson át az információs szemlélet. 

A tantárgy célja felkelteni és ébren tartani: 

- az írott betű, a szellemi munka iránti tiszteletet, 

- az elmúlt korok kulturális értékeinek megbecsülését, 

- az önművelés iránti igényt. 

Célunk felkészíteni a tanulókat az önálló könyvtárhasználatra, ismeretszerzésre. 

Kialakítani és fejleszteni azokat a magatartásmódokat és képességeket, amelyek a könyvtár 

mindennapos használatában elengedhetetlenül szükségesek. 

Célunk a könyvtárhasználat azon lehetőségeinek a megismertetése, amelyek elősegítik 

valamennyi műveltségterület ismereteinek a feltárását. 

Megismertetni a tanulókkal azoknak az alapvető információhordozóknak a fajtáit, 

szerepét és felhasználását, amelyeket az önálló ismeretszerzési folyamat során eszközként 

használhatnak. A források felhasználásához kapcsolódó etikai szabályok megismertetése, 

elsajátíttatása. 

A könyv és a könyvtárhasználaton alapuló feladatok által a tanulók kreativitásának 

fejlesztése, az önművelés igényének felkeltése és megszilárdítása. 

 

Fejlesztési követelmények  

 

A tanulók legyenek tisztában az egyes könyvtártípusok által nyújtott szolgáltatások 

lehetőségeivel! 

Tudják önállóan használni korunk információforrásait! 

Ismerjék és tudják az információ, a dokumentum és az információhordozó fogalmát és 

tartalmát! 

Legyenek képesek megkeresni az adott feladatokhoz szükséges információkat, 

tudjanak az információhordozó dokumentumok között válogatni, legyenek tisztában azok 

felhasználási lehetőségeivel! 

Tudják alkalmazni keresési stratégiájukban a hagyományos és a számítógépes 

eszközöket, módszereket! 

Váljanak rendszeres könyvtárhasználókká! 

Legyenek képesek életkoruknak megfelelő önálló szellemi alkotások létrehozására, az 

erre vonatkozó alapvető etikai normák elsajátításával! 
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 A könyvtárhasználat tartalma  

1. Könyvtárismeret: a könyvtár – kiemelten a középiskolai könyvtár – raktári rendje, 

szolgáltatásai, könyvtártípusok, könyvtári információs rendszerek. 

2. Dokumentumismeret: kézikönyvek, szakkönyvek, folyóiratok ismerete, valamint a 

hozzájuk tartozó tájékoztató apparátusok. 

3. Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, katalógusok, számítógépes adatbázisok, 

bibliográfiák. 

4. Szellemi munka technikája. 

A részekben megadott tartalom szerint. 

Értékelés 

Fontos a szöveges értékelés, az elvégzett munka közös megbeszélése. 

A könyvtáros tanár az általa tartott óraciklus végén érdemjeggyel is értékeli a tanulók 

teljesítményét. A jegyek az órafelosztásnak megfelelően a befogadó tantárgyak jegyei közé 

kerülnek. 

Azoknak a feladatoknak az értékelése, amelyek egy-egy tantárgyhoz kapcsolódnak, a 

megfelelő szakórán történik, a szaktanár értékeli a könyvtári ismeretek alkalmazását, a 

könyvtári kutatómunka színvonalát. 

Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

– feleljenek meg a tanulók életkori sajátosságainak, 

– tananyaguk legyen alkalmas a Nat-ban és a kerettantervben rögzített fejlesztési 

követelmények és minimális teljesítmények elérésére, 

– a tankönyvek szerzői a szakma elismert képviselői, gyakorló könyvtárostanárok 

– a lényeges részek legyenek tipográfiailag kiemelve, 

– tartalmazzanak a könyvek a tananyag megértését segítő illusztrációkat, 

– a témakörök végén legyenek összefoglaló kérdések, 

– függeléket is tartalmazzanak a könyvek (ajánló bibliográfia, kislexikon stb.), 

– feladatgyűjtemény is tartozzon a tankönyvekhez, 

– a tankönyvek (és feladatgyűjtemények) ára legyen elfogadható. 

 

A könyvtárhasználat oktatását szolgáló tankönyvet nem kell a tanulóknak 

megvásárolniuk. 
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A kiválasztási elvek figyelembevételével a jelenlegi tankönyvkínálatból az 

alábbiak használatát tartjuk célszerűnek: 

 

Alapkönyv: 

 Homor Tivadar – Mészáros Antal: Az információ és az ember. 1. köt., Segédkönyv az 

ismeretszerzés elsajátításához 12-18 éves tanulók részére. 2. köt., Feladatgyűjtemény az 

ismeretszerzés gyakorlásához 12-18 éves tanulók részére. – Szeged, Mozaik Oktatási 

Stúdió, 1999.  

 

Tanári kézipéldányként használható: 

 Katsányi Sándor – Könyves Tóth Lilla: Információ – Könyv – Könyvtár. 2. köt., 

Információkereső gyakorlatok 12-18 éveseknek. – Bp., Typotex, 1998.  

 Szabó Pap Edit: Könyvtári informatika I. – Bp., Nemzeti Tankvk., 2001. 

 

Feltételek 

Személyi: 

A könyvtári szakismereteket (könyvtár- és dokumentumismeret, könyvtárhasználat, 

könyvtári tájékoztató eszközök) tanító tanár rendelkezzen felsőfokú könyvtáros és tanári 

végzettséggel! 

Tárgyi: 

Az oktatás legfontosabb színtere mindenkor a törvény előírásainak megfelelően 

felszerelt és rendben tartott iskolai könyvtár, illetőleg megfelelő számítógépes környezet. 

Csoportbontásos oktatás (legfeljebb 15 tanulóval). 

Könyvtárismereti tankönyvek, feladatgyűjtemények, tanári kézikönyvek. 

Könyvtári szoftver és adatbázis. 
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Az egyes tantárgyak órakeretébe beépített könyvtári szakórák 

évfolyamonkénti bontása 

7-12. évfolyamon 

 7. 8. 9. 10. 11. 12. Összesen: 

Magyar nyelv és irodalom 1 4 1 1 4 - 11 

Történelem 1 1 1 1 1 - 5 

Állampolgári ismeretek - - - - - 1 1 

Biológia 1 0 1 1 - - 3 

Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 2 2 2 2 2 1 11 

Összesen: 5 7 5 5 7 2 31 

Ezeknek az óráknak a tervezése az egyes tantárgyak tantervében történik. 

 

A résztémák órafelosztása évfolyamonként 
 

7-12. évfolyam 
 

 

Évfolyam Általános 

könyvtárhasználati 

ismeretek 

Dokumentum-

ismeret 

A könyvtári 

tájékozódás 

segédeszközei 

A 

szellemi munka 

technikája 

Összesen 

7. 2 2 1 - 5 

8. - 2 3 2 7 

9. 1 2 1 1 5 

10. 4 - - 1 5 

11. 2 2 1 2 7 

12. - - - 2 2 

Összesen 9 8 6 8 31 

 
 

 A könyvtáros a könyvtárhasználati órákat csoportbontásban és ciklusszerűen, 

folyamatos egymásutániságban tartja egy-egy évfolyamon. 
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KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK 

 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés 

kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk 

elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár 

forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az 

egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és 

fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint 

a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, 

tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló 

tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, 

hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs 

értéke megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és 

gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató 

forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a 

könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz kapcsolódóan is az 

etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtárhasználati ismeretek oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári 

források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében 

megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes 

műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen 

a könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások, és a korszerű társadalmi igényeket 

kiszolgáló, modern technikai lehetőségek. 

 

 

7-12. évfolyam 

A könyvtárhasználati ismeretek átadása során az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá 

nevelés a kiemelt cél. Ehhez járul hozzá az információs problémamegoldás alapvető 

lépéseinek ismerete, az egyes eszközök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása, 

továbbá az iskolai könyvtár állományának és szolgáltatásainak önálló használata. Az önálló 

forráskiválasztást és -használatot, a döntések meghozását támogatja, hogy a tanulók 

megismerik az egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott 

és elektronikus kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát, azok információs értékét. 

A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz kapcsolódó 

támogatásban, értékelésben hangsúlyos szerepet kapnak az etikai és jogi vonatkozások, a 

forrásjegyzék készítése és a hivatkozások. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Könyvtárhasználati ismeretek 

Órakeret 

31 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. 

Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított 

használata. Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű 

tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során. 

Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

Az összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése, 

összehasonlítása. 

A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött 

szerepének megismerése. 

Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban. 

A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

könyvtárhasználat. 

 

 

Könyvtári szolgáltatások 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a 

tájékozódásban. 

A kézikönyvtár önálló használata. 

 

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. 

Keresett téma kifejezése tárgyszóval. 

Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 

Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a lakóhelyi 

elektronikus könyvtári katalógusban. 

Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés katalógus és 

bibliográfia segítségével. 

A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek tudatosítása, irányított 

alkalmazása. 

Fizika, kémia, 

biológia: információk 

keresése, könyvtár-, 

folyóirat- és 

internethasználat, 

adatbázisok 

használata. 

Természettudományi 

témájú ismeretterjesztő 

források önálló 

keresése, követése, 

értelmezése, az 

ismeretszerzés 

eredményeinek 

bemutatása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: írás, 

szövegalkotás: 

rövidebb beszámolók 

anyagának 

összegyűjtése, 

rendezése különböző 

nyomtatott (lexikonok, 
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kézikönyvek) és 

elektronikus 

forrásokból. 

Az önálló 

feladatvégzés, 

információgyűjtés és 

ismeretszerzés 

módszereinek 

alkalmazása. Internetes 

enciklopédiák és 

keresőprogramok 

használata. 

 

Történelem: önálló 

információgyűjtés 

adott témához 

különböző 

médiumokból. 

 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú 

információforrások és ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. 

Közhasznú adatbázisok használata. 

Matematika: 

ismerethordozók 

használata – könyvek 

(pl. matematikai 

zsebkönyvek, 

szakkönyvek, 

ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemények, 

táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az önálló 

feladatvégzés, 

információgyűjtés és 

ismeretszerzés 

módszereinek 

alkalmazása: 

segédkönyvek, 

szótárak, lexikonok, 

helyesírási 

kézikönyvek 

használata, ismeretlen 

kifejezések 

jelentésének 

megkeresése 

egynyelvű 

szótárakban. 

Anyanyelvi kultúra, 

ismeretek az 
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anyanyelvről.  

 

Biológia: az élővilág 

rendszerezésében 

érvényesülő 

szempontok 

bemutatása 

határozókönyvek 

alapján. 

Forráskiválasztás 

A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. 

Információforrások hitelességének vizsgálata, szelektálása. 

Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka. 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

információ kritikus 

befogadásának 

megalapozása (azonos 

témáról különböző 

forrásból származó 

rövidebb információk 

összevetése tanári 

irányítással, 

csoportosan). 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a források 

megbízhatósága. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése. 

Forrásjegyzék összeállítása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: források 

megjelölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, 

szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, 

keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált 

irodalom jegyzék. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan 

releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; 

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a 

feladatmegoldásban; 

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai 

eszközök használata, szövegalkotás); 

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát 

önállóan végrehajtani. 

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani 

különböző írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, 

atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, diagramokból. 
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A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának fejlesztési feladatai 
 

7–8. évfolyam  9–12. évfolyam  

Könyvtárismeret 

Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata. 

Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári 

szolgáltatások megismerése. 

 

Könyvtárismeret 

A könyvtártípusok, az 

elektronikus könyvtár 

lehetőségei és alkalmazása a 

tanulási folyamatban. 

A könyvtári információs 

rendszer szolgáltatásainak 

aktív felhasználása a 

tanulásban.  

Dokumentumismeret 

A dokumentumok megkülönböztetése (közlésmód, információs 

érték) és irányított feldolgozása.  

A tanulmányi problémának megfelelő dokumentumok 

kiválasztása és feldolgozása a forrásfelhasználás 

algoritmusának és etikai szabályainak alkalmazásával.  

Dokumentumismeret 

A médiumok, közléstípusok 

tartalmi hitelességének és 

esztétikai értékének 

megítélése, valamint alkotó 

felhasználása az etikai 

normák követésével. 

Tájékoztató eszközök 

Tanulmányi feladathoz keresőkérdések megfogalmazása.  

Keresési szempontok kifejezése a könyvtár kódrendszerével.  

Tájékoztató eszközök 

Információs szükségletek 

felismerése és kifejezése 

információkereső nyelvek 

alkalmazásával.  

Szellemi munka technikája 

Egyszerűbb irányított forrás-és információkeresés direkt 

eszközökben és a helyi adatbázisban.  

Irányított forrás- és információkeresés a direkt és indirekt 

tájékoztató eszközöknek megfelelő keresési módszerek 

alkalmazásával.  

 

Szellemi munka technikája 

Típusos adatbázisok, a 

problémahelyzetnek 

megfelelő tájékoztató 

eszközök kiválasztása és 

komplex használata, az 

információkeresés 

stratégiája, alapvető fogalmi-

logikai-technikai műveletei. 

A szellemi alkotó munka 

folyamatának megismerése 

és alkalmazása a szellemi 

termék létrehozása során. 

 

 

 

 



24 

 

7. évfolyam 
 

Óraszám: 5 

 

Cél: 

- A tanév kiemelt feladata, hogy megismertesse a tanulókat: 

- a könyvtárhasználat alapvető szabályaival, 

- a könyvtár nyújtotta alapvető szolgáltatásokkal, 

- a könyvtári állomány rendjével, 

- az információhordozók alaptípusaival, 

- megismertesse a tanulókat a katalógus szerepével a tájékozódásban. 

 

- A legfontosabb cél annak elérése, hogy a tanulók rendszeresen használják az iskolai 

könyvtárat. 

- Ez az év az önálló ismeretszerzésre, kutatómunkára való nevelés alapozó éve. 

 

Követelmény: 

- A tanulók ismerjék meg az iskolai könyvtár használati rendjét, szabályait! Kulturált és 

fegyelmezett módon használják a könyvtár szolgáltatásait! 

- Tudjanak tájékozódni a könyvtárban! Legyenek tisztában a szabadpolcos raktári renddel, 

találják meg a számukra szükséges olvasmányokat a szabadpolcon! 

- Ismerjék meg a legfontosabb információhordozó-típusokat és használatukat! 

- A dokumentumtípusokat tudják alapszinten jellemezni! A kiegészítő elemek, mutatók, 

különféle mellékletek segítségével tudjanak tájékozódni a forrásokban! Tartalmuk 

alapján tudják megkülönböztetni a szép-, ill. szakirodalmat! Sajátítsák el az 

ismeretszerzés menetét! 

- Tudják körülhatárolni a kapott konkrét feladatot, a megoldáshoz tudjanak kérdéseket 

megfogalmazni! Tudjanak válogatni a rendelkezésre álló segédeszközökből, és ezekből 

információt keresni! Tudják megjelölni pontosan a forrásokat! 

- Tudják önállóan használni a tájékozódás indirekt eszközei közül a betűrendes leíró 

katalógust: cím, szerző és sorozat szerint tudjanak keresni benne! 

 

Tartalom: 

- A részekben megadott tartalmak szerint. 

Részek: 

- általános könyvtárhasználati ismeretek 

- dokumentumismeret 

- a könyvtári tájékozódás segédeszközei 

- a szellemi munka technikája 
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Értékelés: 

- A befogadó tantárgy (a magyar nyelv és irodalom tantárgy) értékelési szempontjaival: a 

közös és egyéni munka, valamint a házi feladatok eredményei alapján osztályozunk. 

- Az iskolai könyvtár állományára épülő csoportos és egyénekre szabott gyakorlati 

feladatok segítségével. 

- Feladattípusok: egylépcsős referensz kérdések, egy-egy tájékoztatási segédeszköz rövid 

bemutatása. 

- A különböző órákon tanult témakörökhöz kapcsolódó könyvajánlás, könyvismertetés 

készítése. 

- Tesztlap készíthető a dokumentumok főbb jellemzőivel kapcsolatos ismeretek 

számonkérésére. 

- A betűrendes katalógusban való eligazodást és a katalógustétel adatainak felismerését 

értékeljük, de mindig konkrét feladat megoldása során: a keresés nem lehet öncélú! 

 

Általános könyvtárhasználati ismeretek 

 

Óraszám: 2 

 

Cél: 

- Az iskola könyvtár bemutatásával, szolgáltatásainak ismertetésével felkelteni a 

tanulókban a könyvtárak által nyújtott művelődési lehetőségek iránti érdeklődést. 

- Ismerjék meg általában a rend fogalmát, tartalmát, és viszonyítsák a könyvtári rendhez. 

- Tudják használni a könyvtárat a könyvtárhasználati szabályok betartásával. Legyenek 

tisztában könyvtárunk rendezési elvével. 

 

Követelmény: 

- Ismerjék és alkalmazzák az iskolai könyvtár használati szabályait! Fogadják el a 

könyvtárban való viselkedés normáit! 

- Legyenek tisztában az iskolai könyvtár általános rendjével, tudják azt készségszinten 

használni! 

- Tudjanak tájékozódni az iskolai könyvtárban, tudják megkülönböztetni funkcionális 

tereit, használják önállóan főbb állományegységeit és legalapvetőbb szolgáltatásait! 

- Igazodjanak el a szabadpolcos raktári rendben (betűrend, szakrend), ismerjék a 

fontosabb szakrendi jeleket! Tudjanak önállóan dokumentumokat keresni az 

állományban! 

- Tapasztalataikon keresztül ismerjék fel a könyvtár gyakorlati hasznát! 
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Tartalom: 

- Az iskolai könyvtár használati szabályainak ismertetése. 

- Tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól. 

- Az iskolai könyvtár rendje, a szabadpolcos raktári rend és a kézikönyvtár rendje. A 

helyi sajátságok tudatosítása. 

- A szépirodalmi művek elhelyezésének módja, a Cutter-szám feladata. 

- Az ismeretközlő művek elhelyezésének lehetőségei: a raktári rend és az ETO 

(Egyetemes Tizedes Osztályozás). 

- Az iskolai könyvtár sajátos feladatai és szolgáltatásai. 

 

Dokumentumismeret 

 

Óraszám: 2 

 

Cél: 

- Célunk megismertetni a különböző dokumentumfajták sajátosságait. 

- Megismertetni a tanulókat a mindennapi életben leggyakoribb információhordozók 

tartalmi és formai jellemzőivel. 

- Megfigyeltetni: 

- a könyv felépítését, szerepét az ismeretszerzésben, 

- a nyomtatott dokumentumok és a digitális dokumentumok közti 

különbséget. 

- Megismertetni a tanulókat a könyv tartalmi és formai fölépítésével. 

- Célunk, hogy a tanulók legyenek képesek segítséggel a nyomtatott dokumentumokból 

információt szerezni. 

 

Követelmény:  

- A tanulók legyenek tisztában a könyv, mint információhordozó tájékoztatásban betöltött 

szerepével, tudják megkülönböztetni az információhordozók alapvető típusait! 

- Ismerjék meg a nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok legfontosabb jellemzőit, 

azok szöveges és nem szöveges részeit! Tudjanak különbséget tenni ezen 

információhordozók feladatai és gyakorlati felhasználása között! 

- Kapott feladataikhoz legyenek képesek információkat szerezni ezekből! 

- Legyenek képesek önállóan elvégezni a könyv bibliográfiai azonosítását! 

- Ismerjék a könyv részeit: borító, könyvtest, adatok! A feladatok megoldásánál 

elemezzék a részek funkcióit! Használják a megfelelő kifejezéseket: címlap, előzék, 

tartalomjegyzék! Készítsenek formai adatleírást úgy, hogy tudják felsorolni a 
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legfontosabbakat! Átlapozással, az előszó, utószó és a tartalomjegyzék segítségével 

tudjanak eligazodni a nyomtatott dokumentumokban! 

- A dokumentumokból merített információikat, élményeiket legyenek képesek rövid 

tartalmi kivonatban rögzíteni! Olvasmányaikról tudjanak rövid ismertetést, ajánlást 

készíteni! 

 

Tartalom: 

- A témakör alapfogalmai: információ, dokumentum, a könyv. 

- A könyvek azonosítása és csoportosítási lehetőségei. 

- A nyomtatott dokumentumok szöveges és nem szöveges részei. 

- A könyv formai elemei, belső tartalmi egységei (bevezetés, fejezet, tartalomjegyzék, 

előszó, utószó, jegyzetek). 

- Önálló tartalmi ismertetés készítése. 

 

A könyvtári tájékozódás segédeszközei 

 

Óraszám: 1 

 

Cél: 

- Megismertetni a tanulókkal azokat az alapvető tájékozódási segédeszközöket, amelyek 

direkt tényeket tartalmaznak. 

- A betűrendes katalógus alapszintű használatára megtanítani a tanulókat. 

 

Követelmény: 

- A tanulók tudják önállóan használni az iskolai könyvtár betűrendes katalógusát, 

tudjanak szerző, cím és sorozat szerint keresni! 

- Legyenek tisztában azzal, hogy a katalógus mindig az adott könyvtár állományának 

leírására szolgál! 

- Tudják megkülönböztetni a katalógustétel adatcsoportjait! 

 

Tartalom: 

- A könyvtár és a katalógus kapcsolata. 

- A katalógustétel felépítése, adatcsoportjai. 

- A betűrendes leíró katalógus. 

 

A szellemi munka technikája  

 

Óraszám: - 
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 Befogadó tárgyak 7. évfolyamon 

Magyar nyelv és irodalom: 1 óra 

Történelem: 1 óra 

Biológia: 1 óra 

Közösségi nevelés: 2 óra 

Összesen: 5 óra  

  

Óra, téma Fogalmak  Cél  

1. óra   

Tájékozódás az iskolai 

könyvtár tér- és 

állományszerkezetében. 

 

 

 

olvasóterem, szabadpolcos 

övezet, raktár 

 

 

Az iskolai könyvtár 

eszközeinek használata. 

 

A könyvtári szolgáltatások 

megismerése. 

 

Eligazodás az iskolai 

könyvtár térszerkezetében. 

2. óra 

Könyvtári rend. 

 

 

szakirodalom, szépirodalom, 

könyvtári ábécé, szakrendi 

jel, betűrendi jel. 

 

 

Eligazodás az iskolai 

könyvtár állományrészei 

között. 

 

A dokumentumok elhelyezési 

elvének megértése, 

megismerése. 

 

3. óra  

Hagyományos és nem 

hagyományos 

dokumentumok. 

 

A könyv felépítése. 

 

 

könyvek, a könyv fizikai 

részei, a könyv használatát 

segítő mutatók  

 

A könyvtárak feladatainak és 

gyűjteményeinek 

megismerése. 

 

4. óra (gyakorlati óra) 

A könyv részein megjelenő 

információk feladatokon 

keresztüli megismerése, 

rögzítése. 

 

a könyv részei és a rajtuk 

megjelenő információk az 

adott könyvről; 

szerzőségi, megjelenési, 

kiadási adatok 

 

Tájékozódás a könyvek 

különböző részein, pl. a 

címlap és a verzó információi 

között. 

5. óra (gyakorlati óra) 

A tájékozódást segítő 

eszközök megismerése 

(katalógusok). 

 

 

katalógus fogalma, feladata,  

a katalógustétel információs 

tartalma 

 

A katalógusok feladatának, 

szerepének megértése a 

könyvtári tájékozódásban. 
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8. évfolyam 

 

Óraszám: 7 

 

Cél: 

- A könyvtárhasználatról, a kutatómunkáról tanultak elmélyítése, bővítése 

(állományrészek, raktározás elve, dokumentumtípusok: időszaki kiadványok, 

bibliográfia, irodalomjegyzék), komplex alkalmazása. 

- Ismerje fel a tanuló a periodikumok sajátos szerepét az információszerzésben. 

- Eljuttatni a tanulókat arra a szintre, hogy önállóan is tudják használni az iskolai 

számítógépes kereső rendszert. 

 

Követelmények: 

- A tanulók értsék meg a könyvtár szerepét, jelentőségét az önképzésben, 

önművelődésben. Váljon igényükké a könyvtárhasználat! 

- A tanulók életkoruknak megfelelően legyenek képesek az információfeldolgozás 

fázisainak, technikáinak, módszereinek és etikai szabályainak alkalmazásszintű 

ismeretére! 

- Tanulmányaikhoz, feladataik megoldásához segítséggel legyenek képesek igénybe 

venni az iskolai könyvtár szolgáltatásait! 

- Tudjanak értelmezni, rendszerezni, beszámolni azon források és információk alapján, 

melyek a könyvtárban és saját ismereteikben rendelkezésre állnak! 

- Tudják alkalmazni a szóbeli és írásbeli közlés szabályait! 

 

Tartalom: 

- A részekben megadott tartalmak szerint. 

 

Értékelés: 

- Egyénekre szabott gyakorló feladatok. 

- A könyvtárhasználati ismeretek elsajátításának mélységét a könyvtárhasználati modul 

végén szintfelmérő íratásával ellenőrizzük. 

- A szaktárgyi órák feladatainak megoldását a szaktanár a könyvtáros tanárral közösen 

értékeli, figyelembe véve, hogy a tanuló mennyire használta ki és fel a rendelkezésére 

álló eszközöket, mennyire tudta alkalmazni a tanult könyvtárhasználati ismereteket. 

 

 

Általános könyvtárhasználati ismeretek 

 

Óraszám: - 
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Dokumentumismeret 

 

Óraszám: 2 

 

Cél: 

- Az időszaki kiadványok megismerése, tartalmi, formai, szerkezeti jellemzőik, (rovat, 

hasáb, tipográfiai sajátosságok), információs tulajdonságaik. 

 

Követelmény: 

- Ismerjék a sajtó legfontosabb fogalmait (napilap, hetilap, folyóirat) és periodicitását, 

tudják értelmezni az impresszum adatokat! 

- Ismerjenek napi, heti és havi lapokat: országos, helyi, általános, politikai, művészeti és 

irodalmi tartalmú, ismeretterjesztő, szakmai és szórakoztató lapokat! Tudják, mire 

használhatók, milyen tartalmúak! Tudják ezeket bemutatni! 

- Ismerjék a sajtó legalapvetőbb műfajait és azok információszerzésben betöltött szerepét! 

- Készítsenek cikkajánlást! 

- Ismerjék a rovat fogalmát, elemezzenek egy napilapot rovatok szerint! 

 

Tartalom: 

- A sajtótermékek funkciója, fajtái. 

- A különböző sajtótermékek szerkezeti felépítése (fejléc, impresszum, rovat, melléklet). 

- Cikkajánlás készítése. 

 

A könyvtári tájékozódás segédeszközei 

 

Óraszám: 3 

 

Cél: 

- A témakör rendszerező átismétlése. A direkt és indirekt tájékoztató eszközökről tanult 

ismeretek megszilárdítása, bővítve a szaktárgyi információforrásokról szóló 

tájékoztatással. 

- Elmélyíteni a tartalom szerinti tájékozódást a különböző műveltségterületekhez 

kapcsolódva és az egyes szaktárgyak tájékoztató apparátusára építve. 

- Elmélyíteni az adattárolás és információátvitel korszerű formáiról és technikáiról tanult 

ismereteiket. 

- Eljuttatni a tanulókat arra a szintre, hogy önállóan is tudják használni az iskolai 

számítógépes kereső rendszert. 
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Követelmény: 

- A tanulók tudatosan törekedjenek önálló ismeretszerzésre! 

- Önállóan tudják használni a könyvtár katalógusát! 

- Adott téma kutatása során tudják áttekinteni a téma szakirodalmát! Nevezzék meg a 

forrásokat (katalógus, bibliográfiák, folyóiratok, nem hagyományos dokumentumok, 

számítógépes adatbázisok)! Tegyenek különbséget a gyors információ és a mély 

információ között, és a feladat szerint alkalmazzák a keresési stratégiát! 

- Az önállóságnak azt a fokát érjék el, hogy minden lépésük tudatos legyen az eszközök 

felhasználása, szelektálása, interpretálása közben! 

  

Tartalom: 

- Információkereső rendszerek az ismeretszerzésben. 

- Számítógépes katalógusok, adatbázisok. 

- Az online hozzáférés lényege. Az INTERNET. 

- Keresés helyi vagy külső adatbázisban különböző szempontok szerint. 

 

A szellemi munka technikája 

 

Óraszám: 2 

 

Cél: 

- Az önálló könyvtári ismeretszerzés alapvető formáinak alkalmaztatása a tanulók 

feladatainak megvalósításához. 

- Az eddig tanultak készségszintre emelése. 

 

Követelmény: 

- A tanulók feladataik megoldásához tudjanak önállóan információt gyűjteni a 

könyvtárban! 

- Tudjanak jegyzetelni, cédulázni, vázlatot írni, és ezek alapján kiselőadást vagy írásbeli 

dolgozatot készíteni! 

- Feladataikhoz tudjanak önállóan irodalomjegyzéket, ajánló bibliográfiát készíteni! 

- Legyenek tisztában a hivatkozás és az idézés etikai követelményeivel! 

- Tudjanak könyvismertetést és könyvkritikát készíteni! 

 

Tartalom: 

- Adott témához irodalomkutatás. 

- Annotált ajánló bibliográfia készítése. 

- A könyvismertetés és a könyvkritika. 
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Befogadó tárgyak 8. évfolyamon 

Magyar nyelv és irodalom: 4 óra 

Történelem: 1 óra 

Közösségi nevelés: 2 óra 

Összesen: 7 óra 

 

Óra, téma Fogalmak  Cél  

1. óra   

A szépirodalom raktári rendje a 

könyvtárakban; keresés a 

szabadpolcon. 

 

szépirodalom, szórakoztató 

irodalom, antológia fogalma, 

betűrendi jel (Cutter-szám), 

könyvtári ábécé, 

szoros betűrend, 

szabadpolc 

 

Megelőző felmérés alapján, ha 

van előzetes ismeret a 

szépirodalom rendjéről, akkor 

annak felelevenítése, 

kibővítése. Ha nincs, a teljes 

ismeretanyag megtanítása. 

2. óra 

Az ismeretközlő irodalom 

könyvtári rendje; keresés a 

szabadpolcon 

 

ismeretközlő irodalom, 

ETO – Egyetemes Tizedes 

Osztályozás, az ETO fő számai, 

szakrendi jel 

 

Legyen képes tájékozódni az 

iskolai könyvtár és más 

könyvtárak tér- és 

állományszerkezetében. 

 

Ismerje a könyvtár 

használatának szabályait, tereit, 

funkcióit, típusait. 

 

Ismerje a teljes raktári rendet 

3-4. óra 

Dokumentumtípusok: időszaki 

kiadványok 

 

 

időszaki kiadványok, 

periodikumok, sajtó, napilap, 

hetilap, folyóirat, sorozat 

 

 

 

Az időszaki kiadványok 

fajtáinak és megjelenési 

formáiknak megismerése. 

5. óra (gyakorlati óra) 

Információkeresés a 

számítógépes katalógusokban 

 

számítógépes adatbázisok, 

rekordok, adatmezők 

 

Tudjon forrásokat keresni a 

számítógépes katalógusból. 

6. óra (gyakorlati óra) 

Bibliográfiakészítés, ajánló 

irodalomjegyzék készítése 

 

bibliográfia (forrásjegyzék, 

irodalomjegyzék készítése), 

könyvajánlás, 

könyvismertetés 

 

Az összegyűjtött források 

legfontosabb azonosító 

adatainak felismerése, 

azonosítása. 

7. óra (gyakorlati óra) 

A szellemi alkotó munka alapjai 

 

rekord, összetett keresés, 

felhasznált irodalom jegyzéke 

 

Adott feladathoz forráskeresés 

részben vagy egészen önállóan 

a megismert forrásokból. 
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9. évfolyam 

 

Óraszám: 5 

 

Cél: 

- A tanév kiemelt feladata, hogy 

- megalapozza a tanulók önálló kutatómunkáját, 

- a tájékozódást segítő hagyományos eszközök megismerése (katalógusok). 

- Célunk ráébreszteni a tanulókat arra, hogy az önálló szellemi munka létrehozása alkotó 

tevékenység. 

- Felkelteni az igényt a színvonalas munkára. 

- Megfigyeltetni a szellemi alkotás elkészítésének munkafolyamatait, elsajátíttatni az 

életkornak megfelelő legalapvetőbb technikákat. 

 

Követelmény: 

- A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy az emberiség kulturális örökségének 

megőrzése és védelme minden kor fontos feladata! 

- Legyenek képesek életkoruknak megfelelően színvonalas szellemi alkotás 

létrehozására! 

- Önálló feladataiknak elvégzésekor ismerjék fel és használják a könyvtár nyújtotta 

lehetőségeket! Igazodjanak el a szabadpolcos állomány rendjében, tudják azt önállóan 

használni! 

- Ismerjék és használják a lakóhely közművelődési könyvtárának szolgáltatásait! 

- Feladataikhoz és egyéni problémáik megoldásához tudják kiválasztani a szükséges 

dokumentumokat, legyenek képesek gyakorlati felhasználásukra! 

- Legyenek képesek a nyomtatott dokumentumok tájékoztató apparátusának használatára! 

- Tudják önállóan használni a tájékozódás indirekt eszközei közül az iskola online 

katalógusát: cím, szerző és sorozat szerint tudjanak keresni benne! 

- Ismerjék fel a tankönyvek és segédkönyvek irodalomjegyzékeinek jelentőségét az 

önálló ismeretszerzésben. 

- Legyenek tisztában a periodikák jelentőségével! Ismerjék a legfontosabb napilapokat és 

folyóiratokat! Legyenek képesek az egyes folyóirattípusok felismerésére! Tudják 

önállóan elvégezni a folyóiratcikk bibliográfiai azonosítását! 

- Sajátítsák el a jegyzetelés technikáját! Tudják adott szöveg lényegét megfogalmazni! 

Készítsenek vázlatot, tudjanak róla beszámolni! Legyenek tisztában az idézés tartalmi, 

formai és etikai jellemzőivel! 
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Tartalom:  

- A részekben megadott tartalmak szerint. 

 

Értékelés: 

- Az informatika valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyak értékelési 

szempontjaival: a közös és egyéni munka, valamint a házi feladatok eredményei alapján 

osztályozunk. 

- Egyénekre szabott feladatok értékelése. 

- 3-4 fős csapatokkal játékos könyvtárhasználati vetélkedő rendezése. 

- A betűrendes katalógusban való eligazodást és a katalóguscédula adatainak felismerését 

értékeljük, de mindig konkrét feladat megoldása során: a keresés nem lehet öncélú! 

- Az önálló feladatok adása és értékelése mindig szakórákhoz kapcsolódva történik. 

- A tanév végén a könyvtári ismeretek alkalmazási szintjének mérése. 

 

 

Általános könyvtárhasználati ismeretek 

 

Óraszám: 1 

 

Cél: 

- Az elmúlt év során szerzett általános könyvtárhasználati ismeretek elmélyítése. 

- Célunk elsajátíttatni az ETO-főosztályok rendjét és alkalmazását a könyvtárban a 

kézikönyvtár megismerésén, felépítésén keresztül. 

- Használják rendszeresen az iskolai könyvtárat. 

 

Követelmény: 

- Az iskolai könyvtár állományát az ETO-főosztályok segítségével tudják bemutatni! 

- Tudjanak önállóan tájékozódni a helyi közművelődési könyvtárban! 

- Tudják megfogalmazni a különgyűjtemények célját és használói körét, értékeit! 

 

Tartalom: 

- Az iskolai és a közművelődési könyvtár közötti hasonlóságok és alapvető különbségek 

(állomány, raktári rend, szolgáltatások, kölcsönzés, helyben olvasás stb.). 

- A könyvtári szakrend. 
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Dokumentumismeret  

 

Óraszám: 2 

 

Cél: 

- Megismertetni a tanulókkal a kézikönyvek felépítését. 

- A kézikönyvek készségszintű használatának elsajátítása. 

 

Követelmény: 

- Tudják használni a betűrendes ismerettárakat (lexikonokat, enciklopédiákat, szótárakat)! 

- Ismerjék és tudják használni a segédkönyvek legfontosabb általános rövidítéseit és 

jeleit! 

- Tudják, mi az előfej, hogyan használják! 

- Tegyenek különbséget általános- és szaklexikon között, találják meg bennük a keresett 

adatokat, információkat! Tudják értelmezni a szócikket követő adatokat! 

 

Tartalom: 

- A kézikönyvtár legfontosabb könyvtípusai, a tájékozódás direkt eszközei (lexikonok, 

enciklopédiák, szótárak), felépítésük. 

- A szócikk jellemzése. 

 

 

A könyvtári tájékozódás segédeszközei 

 

Óraszám: 1 

 

Cél: 

- A betűrendes katalógus készségszintű használatára megtanítani a tanulókat. 

- Megismerni az iskolai könyvtár kézikönyvtári állományát és azok szerepét a könyvtári 

tájékozódásban. 

 

Követelmény: 

- Adott téma kutatása során tudják áttekinteni a téma szakirodalmát! Nevezzék meg a 

forrásokat (segédkönyvek, katalógus, bibliográfiák, folyóiratok, nem hagyományos 

dokumentumok, számítógépes adatbázisok)! 

- A tanulók tudják önállóan használni az iskolai könyvtár betűrendes katalógusát, 

tudjanak szerző, cím és sorozat szerint keresni! 

- Legyenek tisztában azzal, hogy a katalógus mindig az adott könyvtár állományának 

leírására szolgál! 
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- Tudják megkülönböztetni a katalógustétel adatcsoportjait! 

 

Tartalom: 

- A tájékozódás direkt és indirekt eszközei (lexikonok, enciklopédiák, szótárak, 

évkönyvek, adattárak, címtárak, kronológiák, atlaszok; bibliográfiák, katalógusok). 

- A könyvtár és a katalógus kapcsolata. 

- A katalógustétel felépítése, adatcsoportjai. 

- A betűrendes leíró katalógus. 

 

 

A szellemi munka technikája 

 

Óraszám: 1 

 

Cél: 

- Az önálló ismeretszerzés alapelemeinek tudatosítása a tanulókban. 

- Logikus gondolkodásra és precizitásra nevelés. 

- Az önálló kutatómunka megkedveltetése. 

- Az adott feladatról szóban is tudjanak beszámolni. 

 

Követelmény:  

- A tanulók feladataikhoz és problémáikhoz legyenek képesek: 

- kérdéseiket pontosan megfogalmazni, 

- használni a könyvtár megadott segédeszközeit,  

- forrásokat választani! 

- Ismerjék föl az elsődleges források mellett az egyéb források jelentőségét is! 

- Ismerjék és használják a legfontosabb művek tárgymutatóit, névmutatóit, 

irodalomjegyzékeit! 

- Legyenek képesek: 

- kereső olvasással a feladatnak megfelelő fogalmakat, ismereteket a források 

áttanulmányozása után kiemelni, 

- céljuknak megfelelően a feltárt forrásmunkák anyagát szelektálni! 

- Legyenek képesek rövidebb előadott és olvasott szövegek jegyzetelésére! 

- Olvasmányaikból tudjanak tartalmi ismertetést készíteni! 

- Jegyzeteik alapján tudjanak szóbeli és írásbelin beszámolót, kiselőadást, dolgozatot 

készíteni! 

- Legyenek tisztában az idézés és a hivatkozás etikai követelményeivel! 

 



37 

 

Tartalom: 

- Az önálló könyvtári ismeretszerzés legfontosabb módszerei és eszközei. 

- Az olvasási technika fejlesztése: a kereső olvasás, az áttanulmányozás technikája. 

- A forráskutatás technikája. 

- Az elsődleges és másodlagos források jellemzői. 

- A könyvészeti adatok szerepe az anyaggyűjtésben. 

- A kulcsszó és a lényegkiemelés technikájának megismertetése. 

- A tudományos munka életkornak megfelelő írásbeli és szóbeli műfajai: a felelet, a 

vázlat és a kiselőadás. 

- Az idézés és a hivatkozás feladata. 

- A könyvismertetés és a könyvkritika jellemzői. 
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Befogadó tárgyak 9. évfolyamon 

Magyar nyelv és irodalom: 1 óra 

Történelem: 1 óra 

Biológia: 1 óra 

Közösségi nevelés: 2 óra 

Összesen: 5 óra 

 

Óra, téma Fogalmak  Cél  

1. óra   

A kézikönyvtár összetétele, a 

kézikönyvek felépítése 

 

kézikönyv, lexikon, 

szótár, enciklopédia, 

atlasz, szócikk, 

címszó 

 

A kézikönyvtárban található 

könyvek funkciójának és 

tájékozódásban betöltött 

szerepének megismerése. 

2-3. óra 

A kézikönyvtár összetétele, a 

kézikönyvek felépítése, 

a korosztálynak megfelelő 

kézikönyvek használata 

feladatokon keresztül 

 

kézikönyv, lexikon, szótár, 

enciklopédia, atlasz, szócikk, 

címszó 

kézikönyvek, 

általános és 

szaklexikonok, 

szakszótárak, tilde, 

utaló és rövidítések a 

lexikonokban, szótárakban, 

élőfej, 

hasáb 

 

A kézikönyvtárban található 

könyvek funkciójának és 

tájékozódásban betöltött 

szerepének megismerése. 

 

A kézikönyvekben 

használatos lexikális jelek 

megismerése, értelmezése. 

 

Információkeresés a 

kézikönyvekben adott 

témához. 

 

Az információk kigyűjtése. 

 

A jegyzetelés technikájának 

elsajátítása. 

4. óra (gyakorlati óra) 

Elektronikus katalógusok 

 

rekord, összetett keresés, 

felhasznált irodalom jegyzéke 

 

Adott feladathoz 

forráskeresés részben vagy 

egészen önállóan. 

5. óra (gyakorlati óra) 

A szellemi alkotó munka 

alapjai 

 

rekord, összetett keresés, 

felhasznált irodalom jegyzéke 

 

Adott feladathoz 

forráskeresés részben vagy 

egészen önállóan a 

megismert forrásokból. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

10. évfolyam 

 

Óraszám: 5 

 

Cél: 

- A könyvtárhasználatról eddig tanultak ismétlése, rendszerezése, elmélyítése, illetve 

kiegészítése. 

- Célunk, hogy a diákok önálló könyvtárhasználók legyenek, ismerjék környezetük 

könyvtárait. 

- A különböző típusú könyvtárak szolgáltatásainak pontos megkülönböztetése a használó 

szempontjainak megfelelően. 

- A tanulók az eddigi ismeretek, használói tudás elmélyítésével, bővítésével a különböző 

műveltségterületek, szaktárgyak feladatmegoldásához tudják kiválasztani a megfelelő 

ismerethordozókat, tudjanak belőlük információkat meríteni. 

- A tanulók felkészítése az elektronikus dokumentumok használatára. 

- A lehetséges információkereső nyelvek megismertetése a kereső kérdések pontos 

kifejezése, megfogalmazása. 

- A forrásokból szerzett információk logikai elrendezése, végső formába öntése. 

- Célunk, hogy a tanulók ismerjék fel az önálló munka, önművelés, tudásgyarapítás 

gyakorlati hasznát, tudják következetesen alkalmazni a szellemi munka technikáit és 

módszereit. 

 

Követelmény: 

- A tanulók ismerjék a könyvtártípusokat! Ismerjék és használják környezetük 

könyvtárainak a szolgáltatásait! Tudják elkülöníteni területi, tudományos, szakmai vagy 

más szempontok alapján a könyvtárakat, felhasználóként a szolgáltatások oldaláról 

legyenek képesek kiválasztani a számukra megfelelőket, ismerjék ezeknek a 

könyvtáraknak az elérhetőségét! 

- Ismerjék föl az információs központok, adatbankok jelentőségét! 

- Tudják, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a 

hagyományos könyvtári tájékoztatás, tájékozódás kereteit! 

- Szerezzenek ismereteket, ill. tapasztalatokat az elektronikus információhordozók 

használatában! 

- Tegyenek különbséget a dokumentumok között a használhatóság szempontjából! 

Tudjanak a könyvtári tájékoztató segédeszközök segítségével tudatosan keresni, 

válogatni! Tudják megnevezni azokat a dokumentumfajtákat, amelyek a feladat 

jellegének megfelelnek! Használják azokat az eszközöket, amelyek a tematikus 

anyaggyűjtést segítik! A részismeretek gyűjtésén kívül az áttekintésre is legyenek 

képesek! 
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- A megszerzett információkkal legyenek képesek különböző gondolati műveletek 

elvégzésére! Tudjanak elmondani tanulságokat a sikertelen útkeresésről is! 

 

Tartalom: 

- A részekben megadott tartalmak szerint. 

 

Értékelés: 

- A tanulók egyéni és csoportos tevékenységének folyamatos megfigyelése, értékelése. 

- A gyakorlati feladatok értékelése a szakórákhoz kapcsolódik. 

 

Általános könyvtárhasználati ismeretek 

 

Óraszám: 4 

 

Cél: 

- Művelődéstörténeti áttekintésbe beágyazva megismertetni a tanulókat az alapvető 

könyvtártípusokkal. A híres könyvtárak bemutatásával a kulturális értékek 

megbecsülésére nevelni a tanulókat. 

- Célunk, hogy a tanulók a felhasználói oldalról különböztessék meg az egyes 

könyvtártípusokat egymástól. Ismerjék meg a könyvtárak, információs központok 

kapcsolódási viszonyát, a kapcsolódások tartalmát és célját, a könyvtári rendszert. 

- Könyvtárlátogatások, foglalkozások alkalmával megismertetni a tanulókat a környezet 

könyvtárainak rendjével, működési körülményeivel, használói szabályaival. 

 

Követelmény: 

- A tanulók ismerjék fel, hogy az információhoz jutásban kiemelt szerepe van a 

könyvtáraknak, az információs központoknak, adatbankoknak! 

- Tudjanak tájékozódni a különböző típusú könyvtárak között! 

- Tudják, hogy problémáik megoldásához milyen típusú könyvtárban kereshetik a 

választ! 

- Biztonsággal és önállóan használják az iskolai és a közművelődési könyvtár 

szolgáltatásait! 

 

Tartalom: 

- A XIX. században létrejött alapvető könyvtártípusok (nemzeti, szak-, iskolai, 

közkönyvtár) és azok sajátosságai (kiemelt hangsúlyt helyezve a híres hazai 

könyvtárakra, ezen belül a régiónkban található muzeális gyűjteményekre), 

alapfunkcióik és szolgáltatásaik. 

- Az információszerzés egyéb intézményi forrásai: információs központok és adatbankok. 
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Dokumentumismeret 

 

Óraszám: - 

 

 

A könyvtári tájékozódás segédeszközei 

 

Óraszám: - 

 

 

A szellemi munka technikája 

 

Óraszám: 1 

 

Cél: 

- Az önálló ismeretszerzés alapelemeinek tudatosítása a tanulókban. 

- Logikus gondolkodásra és precizitásra nevelés. 

- Az önálló kutatómunka megkedveltetése. 

- Az adott feladatról szóban is tudjanak beszámolni. 

 

Követelmény: 

- A tanulók feladataikhoz és problémáikhoz legyenek képesek: 

- kérdéseiket pontosan megfogalmazni, 

- használni a könyvtár megadott segédeszközeit,  

- forrásokat választani! 

- Ismerjék föl az elsődleges források mellett az egyéb források jelentőségét is! 

- Ismerjék és használják a legfontosabb művek tárgymutatóit, névmutatóit, 

irodalomjegyzékeit! 

- Legyenek képesek: 

- kereső olvasással a feladatnak megfelelő fogalmakat, ismereteket a források 

áttanulmányozása után kiemelni, 

- céljuknak megfelelően a feltárt forrásmunkák anyagát szelektálni! 

- Legyenek képesek rövidebb előadott és olvasott szövegek jegyzetelésére! 

- Olvasmányaikból tudjanak tartalmi ismertetést készíteni! 

- Jegyzeteik alapján tudjanak szóbeli és írásbelin beszámolót, kiselőadást, dolgozatot 

készíteni! 

- Legyenek tisztában az idézés és a hivatkozás etikai követelményeivel! 

- Alkalmazásszinten ismerjék a tanulók az információkeresés és feldolgozás fázisait, 

technikáit, módszereit és etikai szabályait! Ismerjék és mutassák be a kutatás szakaszait, 

feladatait!  
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- Tanulmányi feladataikhoz és a mindennapi életben felmerülő problémáikhoz tudják 

megkeresni és használni az információhordozókat! Tudjanak anyagot rendszerezni! 

Mutassák be a jegyzetelés logikai menetét! Tudjanak vázlatot készíteni! Önállóan 

írjanak fogalmazást, lássák el mellékletekkel! Tudjanak előadni! 

- A tanulók tudják, mi a szerzői jogvédelem lényege! Ismerjék a sokszorosítás szabályait! 

Legyen fogalmuk a „jogtiszta állapot” megnevezésről és tartalmáról (szoftver, 

szabadalom, hivatkozás)! 

- Tudják megítélni egy dokumentum szellemi értékét! 
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Befogadó tárgyak 10. évfolyamon 

Magyar nyelv és irodalom: 1 óra 

Történelem: 1 óra 

Biológia: 1 óra 

Közösségi nevelés: 2 óra 

Összesen: 5 óra 

 

Óra, téma Fogalmak  Cél  

1. óra   

Könyvtárrendszer, 

könyvtártípusok, nemzeti 

könyvtár, elektronikus 

könyvtár 

 

közművelődési könyvtár, 

szakkönyvtár, 

felsőoktatási könyvtár, 

múzeum könyvtár 

nemzeti könyvtár, 

köteles példány, 

elektronikus könyvtár, 

küldetésnyilatkozat 

 

A különböző 

könyvtártípusok 

feladatának, működésének, 

szolgáltatásának 

megismerése. 

 

Az Országos Széchényi 

Könyvtár szolgáltatásainak 

megismerése honlapján 

keresztül. 

 

Az elektronikus könyvtár 

keresőfelületének 

megismerése és használata. 

2. óra  

Közművelődési könyvtár 

 

közművelődési könyvtár 

 

Az Móricz Zsigmond 

Megyei és Városi Könyvtár 

szolgáltatásainak 

megismerése honlapján 

keresztül. 

3. óra 

Könyvtári kutatómunka, 

információfeldolgozás, 

katalógushasználat 

 

jegyzetelés forrásokból 

 

A felkutatott információk 

segítségével új szellemi 

termék létrehozása. 

 

Az összegyűjtött forrásokból 

jegyzék készítése. 

4-5. óra (gyakorlati óra) 

Könyvtárlátogatás 

 

olvasóterem, 

szabadpolcos övezet, 

raktár, 

könyvtárhasználati 

szabályzat, 

beiratkozás, 

médiatár, 

közszolgálat, 

közművelődés 

 

A Móricz Zsigmond Megyei 

és Városi Könyvtár 

szolgáltatásainak, tereinek 

megismerése a „Pincétől a 

padlásig” elnevezésű 

program keretében. 
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11. évfolyam 

 

Óraszám: 5 

 

Cél: 

- A tanév feladata az eddig megszerzett ismeretek rögzítése és bővítése. 

- Tudatosítani kell a tanulókban, hogy napjainkban milyen fontos szerepet játszanak a 

könyvtárban fellelhető dokumentumtípusok és a tájékoztatás segédeszközei a 

mindennapi életben. 

- Megismertetni a tanulókat a speciális gyűjtőkörű könyvtárak rendjével, használatának 

módjával. (A szűkebb és tágabb környezet felsőoktatási és kulturális intézményeinek 

könyvtári szolgáltatásai.) 

- Az információk, a kulturális hagyományok őrzésével kapcsolatos egyéb intézmények 

megismertetése. 

- Egy szakkönyvtár alaposabb megismertetése. 

- A magyar nyelv és irodalom tantárgy segédkönyveinek megismerése, használatuk 

elsajátítása. 

- A szaktárgyakhoz, műveltségi területekhez kapcsolódó forrásismeret, eszközhasználat 

és használói magatartás kialakítása. Önállóság. 

- Gyakoroltatni azokat a sajátos beszámolási módokat, amelyek egy-egy tantárgy közös, 

ill. eltérő sajátosságai. 

- Célkitűzés, hogy a tanulók rendszeres könyvtárhasználók maradjanak, rendszeres 

könyvtárhasználókká váljanak. 

 

Követelmény: 

- A tanulók igényeiknek megfelelően tudatosan vegyék igénybe az iskolai és a lakóhelyi 

közművelődési könyvtár szolgáltatásait! 

- Legyenek képesek összetett feladatokat is megoldani a könyvtárban! 

- A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy környezetükben, lakóhelyükön milyen 

információs rendszereket használhatnak, s azokat legyenek képesek igénybe is venni! 

- Ismerjék a szakkönyvtárak, felsőoktatási intézetek könyvtárainak gyűjtőkörét és 

szolgáltatásait! Az oktatási, képzési lehetőségekkel kapcsolatos használói ismereteket 

tudják alkalmazni! Az iskolai könyvtárat a szaktárgyakhoz kapcsolódó feladatok és 

problémák megoldásához rendszeresen használják! 

- Ismerjék és tudják használni a lakóhelyük nyújtotta kulturális intézmények (múzeumok, 

levéltárak, kiállítótermek stb.) szolgáltatásait! Tanúsítsanak kulturált magatartást a 

múzeumok és kiállítótermek látogatásakor! 
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Tartalom: 

- A részekben megadott tartalmak szerint. 

 

Értékelés: 

- Az iskolai könyvtár állományára épülő csoportos és egyéni feladatok. 

- A befogadó tantárgy értékelési szempontjaival: órai munka, feladatlapok, házi feladat 

alapján. 

- Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó információkeresés értékelése a megfelelő szakórán 

történik. 

- A tanulmányi versenyekre, érettségire készülő tanulók felkészültségének, könyvtári 

jártasságának gyakorlati értékelése leginkább az lehet, ha önállóan használni tudják a 

könyvtár nyújtotta szolgáltatásokat, így saját maguk is tapasztalhatják a megtanult 

ismeret gyakorlati hasznosságát. 

- Előzetes feladatok adásával a tanulók önállóan ismerkednek a könyvtárakkal, majd a 

feladatok megoldását közös megbeszélés követi. 

- Az egyes tantárgyak – és a választott pálya – egyéb információs forrásainak igénybe 

vételét célzó feladatokat a szaktanár értékeli. 

 

 

Általános könyvtárhasználati ismeretek 

 

Óraszám: 2 

 

Cél: 

- A szakkönyvtárak és felsőoktatási könyvtárak rendszerének megismertetése; a 

könyvtárak és a tudományterületek közötti kapcsolat felismertetése. 

- Gyakorlati példák segítségével bemutatni, hogy a speciális gyűjtőkörű könyvtárakra 

épülő információkeresés és feltárás sokszor mélyebb, gyorsabb és hatékonyabb, mint az 

általános könyvtár nyújtotta lehetőségek. 

- Felkészíteni a tanulókat az információkat nyújtó intézmények szolgáltatásainak a 

használatára. 

 

Követelmény: 

- A tanulók ismerjék és készségszinten használják a tanult fogalmakat (olvasóterem, 

katalógus, könyvtári szolgáltatások)! 

- Legyenek tisztában azzal, hogy környezetükben, lakóhelyükön milyen információs 

rendszereket használhatnak!  
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- Ismerjék a legfontosabb – érdeklődésüknek és pályaválasztásuknak megfelelő – 

speciális gyűjtőkörű könyvtárakat! Legyenek tisztában a legfontosabb szakkönyvtárak 

gyűjtőkörével, feladataival! 

- Tudják használni a speciális olvasótermek szolgáltatásait! 

- Tudják kiválasztani a feladatuknak megfelelő szakkönyvtárat, igazodjanak el annak 

rendjében, tudjanak választani a könyvtár szolgáltatásai közül! 

- Legyenek tisztában a szakkönyvtárak speciális szolgáltatásaival, iskolai és egyéb 

feladataikhoz vegyék igénybe őket! 

- Tanúsítsanak kulturált magatartást valamennyi szolgáltatás igénybevételekor! 

 

Tartalom: 

- A nem közművelődési könyvtárak, feladatkörük. 

- A szakkönyvtárak és felsőoktatási könyvtárak rendszere, speciális feladataik, 

gyűjtőkörük, használatuk. 

- A legfontosabb szakkönyvtári hálózatok. 

- Speciális olvasótermek és használatuk (mikrofilm-tár, nyomtatványtár stb.). 

- Másodszolgáltatások: a könyvtárközi kölcsönzés és az előjegyzés. 

- Látogatás egy szakkönyvtárban/felsőoktatási könyvtárban. 

- A szervezett információszolgáltatás egyéb forrásai: 

- múzeumok, kiállítótermek, levéltárak; 

- tudományos, társadalmi és gazdasági információs rendszerek. 

- A helyi kulturális intézmények szolgáltatásai, szerepük az információszerzésben. 

 

Dokumentumismeret 

 

Óraszám: - 

 

A könyvtári tájékozódás segédeszközei 

 

Óraszám: 1 

 

Cél: 

- Elmélyíteni az eddigi használói ismereteket és kiegészíteni a magyar nyelv és irodalom 

tantárgy segédkönyveinek ismeretével. 

- A direkt tájékoztató eszközök valamennyi könyvtípusának megismertetése után azt kell 

elérnünk, hogy a tanulók feladataik megoldásához tudják használni a megfelelő 

kézikönyveket. A betűrendes katalógus összes lehetőségét tudják kiaknázni. 
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Követelmény: 

- A tanulók legyenek tisztában vele, hogy milyen problémánál milyen tájékoztató 

segédeszközhöz célszerű folyamodniuk! 

- Tudjanak keresni adattárakban, címtárakban! Tudják használni a különböző atlaszokat! 

Tudjanak keresni életrajzi lexikonokban! Ismerjék és tudják használni a kronológiákat! 

- Tudják használni a nyomtatott dokumentumok tájékoztató apparátusát, a tárgymutatót 

és az irodalomjegyzéket! 

- Legyenek képesek tanári segítséggel kétlépcsős referensz kérdésekkel is megbirkózni! 

 

Tartalom: 

- A kézikönyvtár szerepe a tájékoztatásban, használatának jellemzői. 

- Általános, szak- és életrajzi lexikonok, enciklopédiák, egy- és többnyelvű szótárak, 

általános és szakszótárak, kézikönyvek, egyéb források (adattárak, címtárak, 

kronológiák, statisztikák). 

- A nyomtatott dokumentumok tájékoztató apparátusa (tárgymutató, névmutató, 

irodalomjegyzék, lábjegyzet). 

- Egyéb betűrendes katalógusok (folyóiratok, verselemzések katalógusa). Az irodalmi 

analitikus katalógus. 

 

A szellemi munka technikája 

 

Óraszám: 2 

 

Cél: 

- A forráshasználat (anyaggyűjtés) algoritmusának gyakoroltatása különböző 

problémahelyzetekben, az eddig tanultak elmélyítése. 

- Az önálló feladatmegoldásnak olyan lépcsőjét, szintjét kell elsajátíttatni, hogy a tanulók 

egyedül kiválasztva a forrásokat, az eddig megismert tájékoztató segédeszközök 

felhasználásával úgy jussanak el a tudásanyaghoz, hogy ismerik az önálló munka 

minden fázisát, tudnak jegyzetelni, cédulázni, és jegyzeteik alapján képesek beszámolni 

a szerzett tudásról írásban és szóban. Tisztában vannak az idézés és a hivatkozás etikai 

követelményeivel. 

 

Követelmény: 

- A tanulók tudjanak kiválasztani olyan forrásokat, amik tágabb értelmezést adnak, olyan 

kézikönyveket, amik szűkebb értelmezést nyújtanak és kiegészítő elemei is vannak! 

- Tudjanak jegyzeteket készíteni különböző típusú dokumentumokból! 
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- Az ismeretfeldolgozás során két-három oldalas szövegről tudjanak írni szövegértelmező 

vázlatot, illetve nem szöveges részről ábrát, magyarázó sémát! Ezeket szóban is 

legyenek képesek elmondani! 

- Legyenek képesek saját maguk megnevezni a keresett fogalmat, annak jelentését, 

tartalmát! 

- Találják meg a raktári jelzet alapján a könyvet, a könyvben a választ, a válaszra 

vonatkozó kiegészítő eszközöket tudják használni! 

- Legyenek tisztában az idézés és a hivatkozás etikai követelményeivel! 

 

Tartalom: 

- Az anyaggyűjtés lépései: problémafelvetés, forráskiválasztás, forrásfeldolgozás 

(cédulázás), vázlatkészítés, jegyzetelés. 

- Megadott feladat megoldásához vezető kérdések pontos megfogalmazása. 

- A feladatnak megfelelő forrás kiválasztása. 

- A kiválasztott forrás(ok)ban a kérdésekre válaszoló információ megkeresése. 

- Az információt tartalmazó szövegrész lényegének kiemelése, lejegyzése, ill. szóbeli 

ismertetése. 

- Anyaggyűjtés különböző dokumentumokból megadott témához. 
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Befogadó tárgyak 11. évfolyamon 

Magyar nyelv és irodalom: 4 óra 

Történelem: 1 óra 

Közösségi nevelés: 2 óra 

Összesen: 7 óra 

 

Óra, téma Fogalmak  Cél  

1. óra   

A kézikönyvtár összetétele, a 

kézikönyvek felépítése. 

 

Kézikönyvek és lexikális 

jelek. 

 

kézikönyv, lexikon, szótár, 

enciklopédia, atlasz, szócikk, 

címszó 

 

kézikönyvek, általános és 

szaklexikonok, szakszótárak, 

tilde, utaló és rövidítések a 

lexikonokban, szótárakban, 

élőfej, hasáb 

 

A kézikönyvtárban található 

könyvek funkciójáról és 

tájékozódásban betöltött 

szerepéről tanultak 

felelevenítése. 

 

A kézikönyvekben 

használatos lexikális jelekről 

tanultak felelevenítése. 

2-3. óra (gyakorlati óra) 

 

A magyar nyelv szótárai és 

használatuk gyakoroltatása. 

 

 

egynyelvű szótár, értelmező 

szótár, etimológiai szótár, 

idegen szavak szótára, 

lexikális jelek, címszó, 

szócikk, mutatók, rövidítések 

 

 

A szótárhasználat 

gyakoroltatása, 

szókincsbővítés, 

nyelvművelés, 

ismeretbővítés. 

4-5. óra 

Könyvtári kutatómunka, 

információfeldolgozás 

 

a szellemi alkotó munka 

folyamata: a munka 

elkészítése, hivatkozás 

lehetőségei, hivatkozás, 

formázása, saját munka 

tartalmi, formai értékelése, 

korrekció 

 

Ismerje meg a szellemi 

alkotó munka folyamatát, 

lépéseit. 

6-7. óra  

Könyvtárrendszer, 

könyvtártípusok: a 

felsőoktatási könyvtár 

 

Könyvtárlátogatás 

 

a felsőoktatási könyvtár 

 

 

 

olvasóterem, 

szabadpolcos övezet, 

raktár, 

könyvtárhasználati szabályzat 

 

A Nyíregyházi Egyetem 

Központi Könyvtárának 

megismerése honlapján 

keresztül. 

 

A Nyíregyházi Egyetem 

Központi Könyvtár 

szolgáltatásainak, tereinek 

megismerése. 
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12. évfolyam 

 

Óraszám: 2 

 

Cél: 

- A hat év alatt megtanult elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezése. 

- Áttekinteni azokat a tanulási technikákat, stratégiákat, amelyek az egyes tantárgyak 

szóbeli és írásbeli feleleteihez a legtöbb segítséget jelentik (pl. szóbeli felelet 

megtervezése, az írásbeli dolgozat tartalmi és formai jellemzői stb.). 

- Megalapozni a diákok értelmiségivé válását, előkészíteni őket az értelmiségi 

életformára. Megszilárdítani az önművelés iránti igényt. 

- Az önálló feladatmegoldásnak olyan lépcsőjét, szintjét kell elsajátíttatni, hogy a tanulók 

egyedül kiválasztva a forrásokat, az eddig megismert tájékoztató segédeszközök 

felhasználásával úgy jussanak el a tudásanyaghoz, hogy ismerik az önálló munka 

minden fázisát, tudnak jegyzetelni, cédulázni, és jegyzeteik alapján képesek beszámolni 

a szerzett tudásról írásban és szóban. Tisztában vannak az idézés és a hivatkozás etikai 

követelményeivel. 

 

Követelmény: 

- A tanulók lássák egységben a megtanult ismereteket! 

- A tanulmányaik alatt megtanult fogalmakat megfelelő módon tudják használni és a 

gyakorlatban alkalmazni! 

- Legyenek tisztában a könyvtárhasználat alapvető lehetőségeivel! 

- Tanulmányaik folytatásakor legyenek képesek önállóan igénybe venni a választott 

intézmény könyvtárának szolgáltatásait! 

- Legyenek birtokukban a szellemi munka elkészítéséhez szükséges elméleti és gyakorlati 

ismeretek! 

- Váljon igényükké az önművelés! 

 

Tartalom: 

- A részekben megadott tartalmak szerint. 

 

Értékelés: 

- A szaktanárok értékelik a tanulók könyvtárhasználati jártasságát az egyes tantárgyakon 

belül. Az értékelendő feladat mindig a továbbtanulás, illetve az érettségi vizsga 

anyagának megfelelő. Írásos szellemi alkotás létrehozása önállóan a megelőző évek 

ismereteire alapozva. 
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Általános könyvtárhasználati ismeretek 

 

Óraszám: - 

 

Dokumentumismeret: 

 

Óraszám: - 

 

A könyvtári tájékozódás segédeszközei 

 

Óraszám: - 

 

A szellemi munka technikája 

 

Óraszám: 2 

 

Cél: 

- Az elmúlt évek során a szellemi munka technikájáról tanultak továbbfejlesztésével és 

rendszerezésével felkészíteni a tanulókat az év végi írásbeli és szóbeli érettségi és 

felvételi vizsgákra. 

- Előkészíteni a következő évek alkotó szellemi tevékenységeit. 

 

Követelmény: 

- A tanulók legyenek képesek gondolataiknak megfelelő formát találni, munkáikat 

esztétikusan elkészíteni! 

- A tanult fogalmak és technikai eljárások segítségével legyenek képesek önállóan 

megtervezni szellemi munkáik tartalmát és formáját! 

- Biztonsággal tudják használni mindazokat az eljárásokat, amelyek elengedhetetlenül 

szükségesek önálló szellemi alkotás létrehozásához! 

 

Tartalom: 

- A témakör rendszerező áttekintése. 

- A szellemi munka elkészítésének munkafolyamata: az írásbeli és a szóbeli alkotás 

előkészítése és létrehozása közti különbségek. 

- Referátum készítése szabadon választott témából (az egyes műveltségterületekhez, 

szaktárgyakhoz kapcsolódva). 
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Befogadó tárgyak 12. évfolyamon 

Állampolgári ismeretek: 1 óra 

Közösségi nevelés: 1 óra 

Összesen: 2 óra 

 

Óra, téma Fogalmak  Cél  

1. óra   

Könyvtári kutatómunka, 

információfeldolgozás 

 

jegyzetelés forrásokból 

„cédulák” készítése 

a szellemi alkotó munka 

folyamata 

 

A felkutatott információk 

segítségével új szellemi 

termék létrehozása. 

Az összegyűjtött forrásokból 

jegyzék készítése. 

2. óra 

Könyvtári kutatómunka, 

információfeldolgozás, 

hivatkozások az új szellemi 

termékben 

 

hivatkozás, 

plágium, 

lábjegyzet 

 

Új szellemi termék 

létrehozása, hivatkozásokkal 

a felhasznált irodalmakból 

vett szó szerinti idézetekre. 

 

Bibliográfia készítése a 

felhasznált irodalomból 
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KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK 

 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés 

kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk 

elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár 

forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az 

egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és 

fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint 

a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, 

tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló 

tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, 

hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs 

értéke megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és 

gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató 

forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a 

könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz kapcsolódóan is az 

etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtárhasználati ismeretek oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári 

források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében 

megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes 

műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen 

a könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások, és a korszerű társadalmi igényeket 

kiszolgáló, modern technikai lehetőségek. 

 

9–12. évfolyam 

 

A könyvtárhasználat tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél átfogóbb 

és modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását, annak 

érdekében, hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai és a 

középiskolai évek után is. A fejlesztés során az információs problémamegoldás folyamatának, 

a probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre szabott alakítása, irányítása zajlik 

tanulmányi és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a könyvtári rendszer általános 

internetes, és a helyben elérhető könyvtárak teljes körű szolgáltatásai körében való, önálló 

tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat érdekében a korábbi évek során 

megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási célhoz viszonyított információs 

értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi és közhasznú adatbázisok és 

honlapok megismerésére, használatára kerül sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe 

vevő alkotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött 

információt igénylő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 
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Az egyes tantárgyak órakeretébe beépített könyvtári szakórák 

évfolyamonkénti bontása 

9-12. évfolyamon 

 9. 10. 11. 12. Összesen: 

Magyar nyelv és irodalom 1 1 2 - 4 

Történelem 1 1 1 - 3 

Állampolgári ismeretek - - - 1 1 

Természettudomány - - 1 - 1 

Biológia 1 1 - - 2 

Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 2 2 2 1 7 

Összesen: 5 5 6 2 18 

Ezeknek az óráknak a tervezése az egyes tantárgyak tantervében történik. 

 

A résztémák órafelosztása évfolyamonként 
 

9-12. évfolyam 
 

 

Évfolyam Általános 

könyvtárhasználati 

ismeretek 

Dokumentum-

ismeret 

A könyvtári 

tájékozódás 

segédeszközei 

A 

szellemi munka 

technikája 

Összesen 

9. 2 1 1 1 5 

10. 2 1 1 1 5 

11. 2 1 1 2 6 

12. - - - 2 2 

Összesen 6 3 3 6 18 

 
 

 A könyvtáros a könyvtárhasználati órákat csoportbontásban és ciklusszerűen, 

folyamatos egymásutániságban tartja egy-egy évfolyamon. 
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A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának fejlesztési feladatai 

 
 

9–12. évfolyam  

Könyvtárismeret 

Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata. 

A könyvtártípusok, az elektronikus könyvtár lehetőségei és alkalmazása a tanulási folyamatban. 

Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak aktív felhasználása a tanulásban.  

Dokumentumismeret 

A dokumentumok megkülönböztetése (közlésmód, információs érték) és irányított feldolgozása.  

A tanulmányi problémának megfelelő dokumentumok kiválasztása és feldolgozása a 

forrásfelhasználás algoritmusának és etikai szabályainak alkalmazásával.  

A médiumok, közléstípusok tartalmi hitelességének és esztétikai értékének megítélése, valamint 

alkotó felhasználása az etikai normák követésével. 

Tájékoztató eszközök 

Katalógusok, segédkönyvek gyakorlati alkalmazása. 

Tanulmányi feladathoz keresőkérdések megfogalmazása.  

Információs szükségletek felismerése és kifejezése információkereső nyelvek alkalmazásával.  

Szellemi munka technikája 

Típusos adatbázisok, a problémahelyzetnek megfelelő tájékoztató eszközök kiválasztása és 

komplex használata, az információkeresés stratégiája, alapvető fogalmi-logikai-technikai 

műveletei.  

A szellemi alkotó munka folyamatának megismerése és alkalmazása a szellemi termék 

létrehozása során. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Könyvtárhasználati ismeretek 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. 

Önálló kézikönyv-használat. A felhasznált irodalom jegyzékének 

összeállítása segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a tanulási 

képesség fejlesztése, 

kulturált 

könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, 

felhasználása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató 

segítségével történő önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

könyvtárhasználat. 

Történelem: 

könyvtárhasználat 

 

 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános 

és ismeretterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus 

információhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári 

kutatómunkával. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a könyvtári 

információkeresés. 

Adatkeresés, 

anyaggyűjtés 

nyomtatott és 

elektronikus források 

segítségével; 

egynyelvű szótárak, 

értelmező szótárak; 

szelekció, értékelés, 

elrendezés. 

A fontosabb egynyelvű 

papír alapú és digitális 

szótárfajták 

megismerése, 

tanulmányozása: 

értelmező szótár, 

történeti-etimológiai 

szótár, 

szinonimaszótár, 

helyesírási szótár, 

szlengszótár, 

nyelvművelő 
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kéziszótár, Magyar 

Történeti Szövegtár, 

írói szótárak, tájszótár 

  

Fogalmak: 

értelmező szótár, 

etimológiai szótár, 

szinonimaszótár, 

rétegnyelvi szótár, írói 

szótár 

 

Történelem: 

ismeretszerzés 

szaktudományi 

munkákból. 

Megadott szempontok 

alapján, tanári 

útmutatás 

segítségével/önállóan 

történelmi 

információkat gyűjt 

különböző 

médiumokból és 

forrásokból (könyvek, 

atlaszok, kronológiák, 

könyvtárak, 

múzeumok, 

médiatárak, filmek; 

nyomtatott és digitális, 

szöveges és vizuális 

források). 

Állampolgári 

ismeretek: 

Az információk 

gyűjtéséhez és 

rendszerezéséhez 

használja a könyvtári 

dokumentumokat és az 

internetet, a 

beszámolók egy 

részéhez digitális 

tartalmakat készít. 

 

Az önálló és a társas 

tanulás folyamatában 

tanári segítséggel 

körültekintően 

választja ki az 

ismeretforrásokat, ha 

szükséges, tanácsot kér 
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vagy tanácsot ad a 

médiahasználatról.” 

 

Biológia: az 

ismeretszerzés 

folyamatának és 

eredményének kritikus 

értékelése. 

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony 

információkeresés. 

Tudjon biológiai 

vonatkozású 

információkat keresni, 

azok hitelességének, 

használhatóságának 

elemzéséhez 

széleskörűen 

tájékozódjon könyvtári 

és egyéb adatbázisok, 

nyomtatott és digitális 

források segítségével. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. 

A talált információk kritikus értékelése. 

Időszaki kiadványok önálló használata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. 

Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak 

ismerete, önálló használata. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

segédkönyvek, 

kézikönyvek, szótárak, 

lexikonok használata, 

ismeretlen kifejezések 

jelentésének önálló 

megkeresése 

egynyelvű 

szótárakban. 

A fontosabb egynyelvű 

papír alapú és digitális 

szótárfajták 

megismerése, 

tanulmányozása: 

értelmező szótár, 

történeti-etimológiai 

szótár, 

szinonimaszótár, 

helyesírási szótár, 

szlengszótár, 

nyelvművelő 

kéziszótár, Magyar 

Történeti Szövegtár, 

írói szótárak, tájszótár. 

Fogalmak: értelmező 

szótár, etimológiai 

szótár, 
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szinonimaszótár, 

rétegnyelvi szótár, írói 

szótár. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

Önállóan tud használni 

általános és történelmi, 

nyomtatott és digitális 

információforrásokat 

(tankönyv, 

kézikönyvek,  

atlaszok, 

szakkönyvek, 

lexikonok, 

képzőművészeti 

alkotások, könyvtár és 

egyéb adatbázisok, 

filmek, keresők). 

 

Természetismeret: 

szakkönyvek, 
internetes források 
segítségével felfedezi 
lakóhelyének 
természetvédelmi 
értékeit. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz önálló kutatómunkával, önálló 

forráskiválasztás a feladat céljának és a forrás információs 

értékének figyelembevételével (a források tartalmát mérlegelő 

módon gondolja végig) nyomtatott és digitális forrásokból. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális és 

nem verbális (hangzó, 

képi és digitális) 

információk gyűjtése, 

szelekciója, 

rendszerezése, 

kritikája és 

felhasználása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

Az önállóan végzett 

információszerző és –

feldolgozó 

tevékenységek, a 

forrásokkal végzett 

különböző műveletek 

és a problémaközpontú 

tárgyalási mód. 
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Tud forráskritikát 

végezni, és 

különbséget tenni a 

források között 

hitelesség, típus és 

szövegösszefüggés 

alapján; 

Képes azonosítani a 

különböző források 

szerzőinek a 

szándékát, 

bizonyítékok alapján 

értékeli egy forrás 

hitelességét. 

 

Természetismeret: 

ismer megbízható 

magyar és idegen 

nyelvű internetes 

forrásokat kémiai 

tárgyú médiatartalmak 

gyűjtésére. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának 

megismerése, segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

A források alkotó felhasználása az etikai normák követésével. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a források 

megjelölése, az idézés 

formai és etikai 

szabályai, jegyzetek 

készítése, netikett. 

Történelem: 

Önállóan 

információkat tud 

gyűjteni, áttekinteni, 

rendszerezni és 

értelmezni különböző 

médiumokból és írásos 

vagy képi forrásokból, 

statisztikákból, 

diagramokból, 

térképekről nyomtatott 

és digitális 

felületekről.  

Természetismeret: 

A könyvtári és egyéb 

adatbázisokban végzett 

célzott keresése 

kiegészül a tárolás, 

rendezés és átalakítás 

műveleteivel. 

Megfelelő tanári 
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támogatással a tanuló 

maga is alkotóvá 

válhat, személyre 

szabott tananyagokat 

hozhat létre, 

eredményeit 

megoszthatja társaival. 

Ismeri a tudományos 

megközelítés lényegét 

(objektivitás, 

reprodukálhatóság, 

ellenőrizhetőség, 

bizonyíthatóság). 

Biológia: 

A könyvtári és egyéb 

adatbázisokban végzett 

célzott keresése 

kiegészül a tárolás, 

rendezés és átalakítás 

műveleteivel. 

Megfelelő tanári 

támogatással a tanuló 

maga is alkotóvá 

válhat, személyre 

szabott tananyagokat 

hozhat létre, 

eredményeit 

megoszthatja társaival. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, 

rejtett bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, 

plágium, hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 

informatikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. 

Képes arra, hogy önállóan eligazodjon az információk világában; 

értelmesen tudj élni az önképzés lehetőségeivel.  

 

Legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az 

információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan 

végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat 

tudatosan alkalmazni, legyen képes azokat értékelni, tudatosan 

fejleszteni. 



9. évfolyam 

 

Óraszám: 5 

 

Cél: 

- A tanév kiemelt feladata, hogy megismertesse a tanulókat: 

- a könyvtárhasználat alapvető szabályaival, 

- a könyvtár nyújtotta alapvető szolgáltatásokkal, 

- a könyvtári állomány rendjével, 

- az információhordozók alaptípusaival, 

- megismertesse a tanulókat a katalógus szerepével a tájékozódásban. 

- A kölcsönözhető állományrész – szépirodalom, ismeretközlő irodalom – alapos 

megismerése, magabiztos használatának elsajátítása. 

- Eljuttatni a tanulókat arra a szintre, hogy önállóan is tudják használni az iskolai 

könyvtár elektronikus katalógusát. 

- A legfontosabb cél annak elérése, hogy a tanulók rendszeresen használják az iskolai 

könyvtárat. 

- A dokumentumokból merített információikat, élményeiket legyenek képesek rövid 

tartalmi kivonatban rögzíteni! Olvasmányaikról tudjanak rövid ismertetést, ajánlást 

készíteni! 

- Ez az év az önálló ismeretszerzésre, kutatómunkára való nevelés alapozó éve. 

 

Követelmény: 

- A tanulók ismerjék meg az iskolai könyvtár használati rendjét, szabályait! Kulturált és 

fegyelmezett módon használják a könyvtár szolgáltatásait! 

- Tudjanak tájékozódni a könyvtárban! Legyenek tisztában a szabadpolcos raktári 

renddel, találják meg a számukra szükséges olvasmányokat a szabadpolcon! 

- Ismerjék meg a legfontosabb információhordozó-típusokat és használatukat! 

- Legyenek képesek a nyomtatott dokumentumok tájékoztató apparátusának használatára! 

- Tudják önállóan az iskolai könyvtár online katalógusát: cím, szerző és sorozat szerint 

tudjanak keresni benne! 

- Legyenek tisztában a periodikák jelentőségével! Ismerjék a legfontosabb napilapokat és 

folyóiratokat! Legyenek képesek az egyes folyóirattípusok felismerésére! Tudják 

önállóan elvégezni a folyóiratcikk bibliográfiai azonosítását! 

- A dokumentumtípusokat tudják alapszinten jellemezni! A kiegészítő elemek, mutatók, 

különféle mellékletek segítségével tudjanak tájékozódni a forrásokban! Tartalmuk 

alapján tudják megkülönböztetni szépirodalmat, illetve az ismeretközlő irodalmat! 

- Tudják önállóan használni a betűrendes leíró katalógust: cím, szerző és sorozat szerint 

tudjanak keresni benne! 
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- A tanulók értsék meg a könyvtár szerepét, jelentőségét az önképzésben, 

önművelődésben. Váljon igényükké a könyvtárhasználat! 

- Feladataikhoz és egyéni problémáik megoldásához tudják kiválasztani a szükséges 

dokumentumokat, legyenek képesek gyakorlati felhasználásukra! 

- Sajátítsák el a jegyzetelés technikáját! Tudják adott szöveg lényegét megfogalmazni! 

Készítsenek vázlatot, tudjanak róla beszámolni! Legyenek tisztában az idézés tartalmi, 

formai és etikai jellemzőivel! 

 

 

Tartalom: 

- A részekben megadott tartalmak szerint. 

Részek: 

- általános könyvtárhasználati ismeretek 

- dokumentumismeret 

- a könyvtári tájékozódás segédeszközei 

- a szellemi munka technikája 

 

Értékelés: 

- Tesztlap készíthető a dokumentumok főbb jellemzőivel kapcsolatos ismeretek 

számonkérésére. 

- A betűrendes katalógusban való eligazodást és a katalógustétel adatainak felismerését 

értékeljük, de mindig konkrét feladat megoldása során: a keresés nem lehet öncélú! 

 

 

Általános könyvtárhasználati ismeretek 

 

Óraszám: 2 

 

Cél: 

- Az iskola könyvtár bemutatásával, szolgáltatásainak ismertetésével felkelteni a 

tanulókban a könyvtárak által nyújtott művelődési lehetőségek iránti érdeklődést. 

- Tudják használni a könyvtárat a könyvtárhasználati szabályok betartásával. Legyenek 

tisztában könyvtárunk rendezési elvével. 

- Legyen képes tájékozódni az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

- Ismerje a teljes raktári rendet. 

- A tanuló ismerje meg és használja az iskolai könyvtár állományát és szolgáltatásait. 

- Tudjon különbséget tenni a szépirodalmi művek és az ismeretközlő művek között! 

- Ismerje fel a raktározás elvében a dokumentumok tartalmi vonatkozásait! 
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Követelmény: 

- Ismerjék és alkalmazzák az iskolai könyvtár használati szabályait! Fogadják el a 

könyvtárban való viselkedés normáit!  

- Legyenek tisztában az iskolai könyvtár általános rendjével, tudják azt készségszinten 

használni! 

- Tudjanak tájékozódni az iskolai könyvtárban, használják önállóan főbb 

állományegységeit és legalapvetőbb szolgáltatásait! 

- Igazodjanak el a szabadpolcos raktári rendben (betűrend, szakrend), ismerjék a 

fontosabb szakrendi jeleket! Tudjanak önállóan dokumentumokat keresni az 

állományban! 

- Tapasztalataikon keresztül ismerjék fel a könyvtár gyakorlati hasznát! 

- A tanulók tudatosan törekedjenek önálló ismeretszerzésre! 

 

Tartalom: 

- Az iskolai könyvtár használati szabályainak ismertetése. 

- Tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól. 

- Az iskolai könyvtár rendje, a szabadpolcos raktári rend és a kézikönyvtár rendje. A 

helyi sajátságok tudatosítása. 

- A szépirodalmi művek elhelyezésének módja, a Cutter-szám feladata. 

- Az ismeretközlő művek elhelyezésének lehetőségei: a raktári rend és az ETO 

(Egyetemes Tizedes Osztályozás). 

- Az iskolai könyvtár sajátos feladatai és szolgáltatásai. 

- Legyen tisztában a következő fogalmak jelentésével, jelentőségével: szépirodalom, 

szórakoztató irodalom, antológia fogalma, betűrendi jel (Cutter-szám), könyvtári ábécé, 

szoros betűrend, szabadpolc, ismeretközlő irodalom, ETO – Egyetemes Tizedes 

Osztályozás, az ETO fő számai, szakrendi jel. 

 

 

Dokumentumismeret 

 

Óraszám: 1 

 

Cél: 

- Célunk megismertetni a különböző dokumentumfajták sajátosságait. 

- Megismertetni a tanulókat a mindennapi életben leggyakoribb információhordozók 

tartalmi és formai jellemzőivel. 

- Megismertetni a tanulókat a nyomtatott dokumentumok tartalmi és formai fölépítésével. 
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- Célunk, hogy a tanulók legyenek képesek segítséggel a nyomtatott dokumentumokból 

információt szerezni. 

 

Követelmény:  

- A tanulók legyenek tisztában az információhordozók tájékoztatásban betöltött 

szerepével, tudják megkülönböztetni az információhordozók alapvető típusait! 

- Ismerjék meg a nyomtatott dokumentumok legfontosabb jellemzőit, azok szöveges és 

nem szöveges részeit! Tudjanak különbséget tenni ezen információhordozók feladatai és 

gyakorlati felhasználása között! 

- Kapott feladataikhoz legyenek képesek információkat szerezni ezekből! 

- Legyenek képesek önállóan elvégezni a könyv bibliográfiai azonosítását! 

- Ismerjék a könyv részeit: borító, könyvtest, adatok! A feladatok megoldásánál 

elemezzék a részek funkcióit! Használják a megfelelő kifejezéseket: címlap, előzék, 

tartalomjegyzék! Készítsenek formai adatleírást úgy, hogy tudják felsorolni a 

legfontosabbakat! Átlapozással, az előszó, utószó és a tartalomjegyzék segítségével 

tudjanak eligazodni a nyomtatott dokumentumokban! 

 

Tartalom: 

- A témakör alapfogalmai: információ, dokumentum. 

- Az információhordozók alapvető fajtáinak jellemzése: a hagyományos adathordozók, 

szerepük az ismeretszerzésben, gyakorlati hasznuk. 

- A legfontosabb dokumentumtípusok (könyv, időszaki kiadványok). 

- A könyvek azonosítása és csoportosítási lehetőségei. 

- A nyomtatott dokumentumok szöveges és nem szöveges részei. 

- A könyv formai elemei, belső tartalmi egységei (bevezetés, fejezet, tartalomjegyzék, 

előszó, utószó, jegyzetek). 

- Önálló formai és tartalmi ismertetés készítése. 

 

 

A könyvtári tájékozódás segédeszközei 

 

Óraszám: 1 

 

Cél: 

- Eljuttatni a tanulókat arra a szintre, hogy önállóan is tudják használni az iskolai 

könyvtár online katalógusát. 
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Követelmény: 

- A tanulók tudják önállóan használni az iskolai könyvtár betűrendes katalógusát, 

tudjanak szerző, cím és sorozat szerint keresni! 

- Legyenek tisztában azzal, hogy a katalógus mindig az adott könyvtár állományának 

leírására szolgál! 

- Tudják megkülönböztetni a katalógustétel adatcsoportjait! 

 

Tartalom: 

- A könyvtár és a katalógus kapcsolata. 

- A katalógustétel felépítése, adatcsoportjai. 

- Keresés az iskolai könyvtár online katalógusában különböző szempontok szerint. 

 

 

A szellemi munka technikája  

 

Óraszám: 1 

 

Cél: 

- Az önálló könyvtári ismeretszerzés alapvető formáinak alkalmaztatása a tanulók 

feladatainak megvalósításához. 

 

Követelmény: 

- A tanulók feladataik megoldásához tudjanak önállóan információt gyűjteni a 

könyvtárban! 

- Feladataikhoz tudjanak önállóan ajánló bibliográfiát készíteni (könyvek)! 

- Tudja az irodalomjegyzék készítésének legalapvetőbb szabályait, a könyvek 

megjelenítését az irodalomjegyzékben! (Betűrendben szerepeljenek a művek, 

adatcsoportok sorrendje, adatcsoportokat elválasztó jelek, kiemelés.) 

- Legyenek tisztában a hivatkozás és az idézés etikai követelményeivel! 

- A dokumentumokból merített információikat, élményeiket legyenek képesek rövid 

tartalmi kivonatban rögzíteni! Olvasmányaikról tudjanak rövid ismertetést, ajánlást 

készíteni! 

 

Tartalom: 

- Adott témához irodalomkutatás. 

- Ajánló bibliográfia készítése. 

- A dokumentumokból merített információikat, élményeiket legyenek képesek rövid 

tartalmi kivonatban rögzíteni! Olvasmányaikról tudjanak rövid ismertetést, ajánlást 

készíteni! 
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Befogadó tárgyak 9. évfolyamon 

Magyar nyelv és irodalom: 1 óra 

Történelem: 1 óra 

Biológia: 1 óra 

Közösségi nevelés: 2 óra 

Összesen: 5 óra 

 

Óra, téma Fogalmak  Cél  

1. óra   

Ismerkedés a könyvtárral! 

Tájékozódás az iskolai könyvtár 

tér- és állományrendszerében. 

 

 

a könyvtár, az iskolai könyvtár 

fogalma, feladata; 

a könyvtárhasználat szabályai, 

kézikönyvtár, 

könyvtári ábécé, 

betűrend, 

szépirodalom, 

ismeretközlő irodalom 

 

A tanulók előzetes 

könyvtárhasználati 

ismereteinek, tudásának, 

szokásainak felmérése. 

 

Ismerkedés a könyvtárral, a 

könyvtár használatának 

szabályaival, a könyvtár 

szolgáltatásaival, 

állományrészeivel. 

2. óra 

A dokumentumok, 

információhordozók típusai, 

tartalmi és formai jellemzői. 

 

A könyv részein megjelenő 

információk feladatokon 

keresztüli megismerése, 

rögzítése 

 

 

kézirat, könyv, időszaki 

kiadványok, 

információ, 

dokumentum, 

információhordozó, 

a könyv részei, a könyv 

legfontosabb azonosító adatai: 

szerző, cím, kiadó, kiadó 

székhelye, megjelenés éve 

 

 

Megismertetni a tanulókat a 

nyomtatott dokumentumok 

tartalmi és formai fölépítésével. 

 

Tájékozódás a könyvek 

különböző részein, pl. a címlap 

és a verzó információi között. 

3. óra   

A szépirodalom és az 

ismeretközlő irodalom raktári 

rendje a könyvtárakban; keresés 

a szabadpolcon. 

 

 

szépirodalom, 

betűrendi jel, 

ismeretközlő irodalom, 

ETO – Egyetemes Tizedes 

Osztályozás, 

az ETO fő számai, 

szakrendi jel 

 

A tanuló legyen képes 

tájékozódni az iskolai könyvtár 

és más könyvtárak tér- és 

állományszerkezetében. 

 

Ismerje a teljes raktári rendet. 

4. óra 

A tájékozódást segítő eszközök 

megismerése: a katalógus. 

 

katalógus fogalma, feladata,  

a katalógustétel információs 

tartalma 

 

A katalógusok feladatának, 

szerepének megértése a 

könyvtári tájékozódásban. 

5. óra 

A szellemi alkotó munka alapjai 

- ajánló bibliográfia készítése. 

 

 

katalógustétel, 

felhasznált irodalom jegyzéke, 

bibliográfia (forrásjegyzék 

készítése), 

könyvajánlás, 

könyvismertetés 

 

Adott feladathoz forráskeresés 

önállóan a megismert 

forrásokból. 

Az összegyűjtött források 

legfontosabb azonosító 

adatainak felismerése, 

azonosítása. 
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10. évfolyam 

 

Óraszám: 5 

 

Cél: 

- Célunk, hogy a diákok önálló könyvtárhasználók legyenek, ismerjék környezetük 

könyvtárait. 

- A különböző típusú könyvtárak szolgáltatásainak pontos megkülönböztetése a használó 

szempontjainak megfelelően. 

- A tanulók az eddigi ismeretek, használói tudás elmélyítésével, bővítésével a különböző 

műveltségterületek, szaktárgyak feladatmegoldásához tudják kiválasztani a megfelelő 

ismerethordozókat, tudjanak belőlük információkat meríteni. 

- A tanulók felkészítése az elektronikus dokumentumok használatára. 

- Célunk, hogy a tanulók ismerjék fel az önálló munka, önművelés, tudásgyarapítás 

gyakorlati hasznát, tudják következetesen alkalmazni a szellemi munka alkotó munka 

alapjait. 

 

Követelmény: 

- Önálló feladataiknak elvégzésekor ismerjék fel és használják a könyvtár nyújtotta 

lehetőségeket! Igazodjanak el a szabadpolcos állomány rendjében, tudják azt önállóan 

használni! 

- A tanulók ismerjék a könyvtártípusokat! Ismerjék és használják környezetük 

könyvtárainak a szolgáltatásait! Tudják elkülöníteni területi, tudományos, szakmai vagy 

más szempontok alapján a könyvtárakat, felhasználóként a szolgáltatások oldaláról 

legyenek képesek kiválasztani a számukra megfelelőket, ismerjék ezeknek a 

könyvtáraknak az elérhetőségét! 

- Tudják, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a 

hagyományos könyvtári tájékoztatás, tájékozódás kereteit! 

- Szerezzenek ismereteket, ill. tapasztalatokat az elektronikus információhordozók 

használatában! 

- Legyenek képesek életkoruknak megfelelően színvonalas szellemi alkotás 

létrehozására! 

 

Tartalom: 

- A részekben megadott tartalmak szerint. 

 

Értékelés: 

- A kézikönyvtárban való eligazodást és a kézikönyvek használatát értékeljük, de mindig 

konkrét feladat megoldása során: a keresés nem lehet öncélú! 
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- Jegyzeteik alapján tudjanak szóbeli és írásbelin beszámolót, kiselőadást, dolgozatot 

készíteni! 

 

Általános könyvtárhasználati ismeretek 

 

Óraszám: 2 

 

Cél: 

- Megismertetni a tanulókat az alapvető könyvtártípusokkal. 

- Célunk, hogy a tanulók a felhasználói oldalról különböztessék meg az egyes 

könyvtártípusokat egymástól. Ismerjék meg a könyvtárak, információs központok 

kapcsolódási viszonyát, a kapcsolódások tartalmát és célját, a könyvtári rendszert. 

- Könyvtárlátogatások, foglalkozások alkalmával megismertetni a tanulókat a környezet 

könyvtárainak rendjével, működési körülményeivel, használói szabályaival. 

 

Követelmény: 

- Tudjanak tájékozódni a különböző típusú könyvtárak között! 

- Tudják, hogy problémáik megoldásához milyen típusú könyvtárban kereshetik a 

választ! 

- Biztonsággal és önállóan használják az iskolai és a közművelődési könyvtár 

szolgáltatásait! 

 

Tartalom: 

- Az alapvető könyvtártípusok (nemzeti, szak-, iskolai, közkönyvtár) és azok 

sajátosságai (kiemelt hangsúlyt helyezve a híres hazai könyvtárakra, ezen belül a 

régiónkban található muzeális gyűjteményekre), alapfunkcióik és szolgáltatásaik. 

 

Dokumentumismeret  

 

Óraszám: 1 

 

Cél: 

- Az időszaki kiadványok megismerése, tartalmi, formai, szerkezeti jellemzőik, (rovat, 

hasáb, tipográfiai sajátosságok), információs tulajdonságaik. 

 

Követelmény: 

- Ismerjék a sajtó legfontosabb fogalmait (napilap, hetilap, folyóirat) és periodicitását, 

tudják értelmezni az impresszum adatokat! 
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- Ismerjenek napi, heti és havi lapokat: országos, helyi, általános, politikai, művészeti és 

irodalmi tartalmú, ismeretterjesztő, szakmai és szórakoztató lapokat! Tudják, mire 

használhatók, milyen tartalmúak! Tudják ezeket bemutatni! 

- Ismerjék a sajtó legalapvetőbb műfajait és azok információszerzésben betöltött szerepét! 

- Készítsenek cikkajánlást! 

- Ismerjék a rovat fogalmát, elemezzenek egy napilapot rovatok szerint! 

 

Tartalom: 

- A sajtótermékek funkciója, fajtái. 

- A különböző sajtótermékek szerkezeti felépítése (fejléc, impresszum, rovat, melléklet). 

- Cikkajánlás készítése. 

 

A könyvtári tájékozódás segédeszközei 

 

Óraszám: 1 

 

Cél: 

- Megismertetni a tanulókkal azokat az alapvető tájékozódási segédeszközöket, amelyek 

direkt tényeket tartalmaznak. 

- Célunk felismertetni a referensz könyvek jelentőségét a tájékozódásban. 

- Tudjanak keresni a betűrendes elrendezésű forrásokban, tájékoztató eszközökben, 

elsősorban életkoruknak megfelelő forrásokat ismerjenek meg. 

- Az indirekt tájékoztatási eszközök jelentőségének feltárása. 

- Az OSZK elektronikus adatbázisainak készségszintű használata (Magyar Elektronikus 

Könyvtár – mek.oszk.hu, Elektronikus Periodika Adatbázis – epa.oszk.hu). 

 

Követelmény: 

- Tudják használni a betűrendes ismerettárakat (lexikonokat, enciklopédiákat, szótárakat)! 

- Ismerjék és tudják használni a segédkönyvek legfontosabb általános rövidítéseit és 

jeleit! 

- Tegyenek különbséget általános- és szaklexikon között, találják meg bennük a keresett 

adatokat, információkat! Tudják értelmezni a szócikket követő adatokat! 

- Legyenek tisztában azzal, hogy a katalógus mindig az adott könyvtár állományának 

leírására szolgál! 

- Adott téma kutatása során tudják áttekinteni a téma szakirodalmát! Nevezzék meg a 

forrásokat (kézikönyvtár, katalógusok, bibliográfiák, folyóiratok, nem hagyományos 

dokumentumok, számítógépes adatbázisok)!  
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Tartalom:  

- A kézikönyvtár legfontosabb könyvtípusai, a tájékozódás direkt eszközei (lexikonok, 

enciklopédiák, szótárak), felépítésük. 

- A szócikk jellemzése. 

- A direkt tájékoztató eszközök használatának bemutatása egylépcsős referensz kérdések 

segítségével. 

- A tájékozódás direkt és indirekt eszközeiről tanultak felidézése (lexikonok, 

enciklopédiák, szótárak, évkönyvek, adattárak, címtárak, kronológiák, atlaszok; 

bibliográfiák, katalógusok). 

 

A szellemi munka technikája 

 

Óraszám: 1 

 

Cél: 

- Az önálló ismeretszerzés alapelemeinek tudatosítása a tanulókban. 

 

Követelmény:  

- A tanulók feladataikhoz és problémáikhoz legyenek képesek: 

- kérdéseiket pontosan megfogalmazni, 

- használni a könyvtár megadott segédeszközeit,  

- forrásokat választani! 

- Ismerjék és használják a legfontosabb művek tárgymutatóit, névmutatóit, 

irodalomjegyzékeit! 

- Olvasmányaikból tudjanak tartalmi ismertetést készíteni! 

- Jegyzeteik alapján tudjanak szóbeli és írásbelin beszámolót, kiselőadást, dolgozatot 

készíteni! 

- A tanulók felkészítése az elektronikus dokumentumok használatára. 

- Alkalmazásszinten ismerjék a tanulók az információkeresés és feldolgozás fázisait, 

technikáit, módszereit és etikai szabályait elektronikus forrásokból! 

- Tudják megítélni egy dokumentum szellemi értékét! 

 

Tartalom: 

- Az önálló könyvtári ismeretszerzés legfontosabb módszerei és eszközei. 

- Az elsődleges és másodlagos források jellemzői. 

- A könyvészeti adatok szerepe az anyaggyűjtésben. 
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- A tudományos munka életkornak megfelelő írásbeli és szóbeli műfajai: a felelet, a 

vázlat és a kiselőadás, házi dolgozat. 

- A könyvismertetés és a könyvkritika jellemzői. 
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Befogadó tárgyak 10. évfolyamon 

Magyar nyelv és irodalom: 1 óra 

Történelem: 1 óra 

Biológia: 1 óra 

Közösségi nevelés: 2 óra 

Összesen: 5 óra 

 

Óra, téma Fogalmak  Cél  

1. óra 

Könyvtárrendszer, 

könyvtártípusok. 

Nemzeti könyvtár, 

közművelődési könyvtár, 

elektronikus könyvtár. 

 

 

Könyvtári kutatómunka, 

információfeldolgozás, 

katalógushasználat 

 

közművelődési könyvtár, 

szakkönyvtár, 

felsőoktatási könyvtár, 

múzeum könyvtár 

nemzeti könyvtár, 

köteles példány, 

elektronikus könyvtár 

 

 

jegyzetelés forrásokból, 

online dokumentum, 

elektronikus elérhető források 

 

A különböző 

könyvtártípusok feladatának, 

működésének, 

szolgáltatásának 

megismerése. 

 

OSZK, MZSK, MEK, EPA 

 

 

A felkutatott információk 

segítségével új szellemi 

termék létrehozása. 

Az összegyűjtött forrásokból 

jegyzék készítése. 

2. óra 

Dokumentumtípusok: 

időszaki kiadványok 

 

 

időszaki kiadványok, 

periodikumok, sajtó, napilap, 

hetilap, folyóirat, sorozat 

 

 

 

Az időszaki kiadványok 

fajtáinak és megjelenési 

formáiknak megismerése. 

3. óra  

Közművelődési könyvtár 

 

közművelődési könyvtár 

 

A Móricz Zsigmond Megyei 

és Városi Könyvtár 

szolgáltatásainak 

megismerése honlapján 

keresztül 

4-5. óra 

Könyvtárlátogatás 

 

olvasóterem, 

szabadpolcos övezet, 

raktár, 

könyvtárhasználati 

szabályzat, 

beiratkozás, 

médiatár, 

közszolgálat, 

közművelődés 

 

A Móricz Zsigmond Megyei 

és Városi Könyvtár 

szolgáltatásainak, tereinek 

megismerése a „Pincétől a 

padlásig” elnevezésű 

program keretében. 
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11. évfolyam 

 

Óraszám: 6 

 

Cél: 

- A tanév feladata az eddig megszerzett ismeretek rögzítése és bővítése. 

- Tudatosítani kell a tanulókban, hogy napjainkban milyen fontos szerepet játszanak a 

könyvtárban fellelhető dokumentumtípusok és a tájékoztatás segédeszközei a 

mindennapi életben. 

- Megismertetni a tanulókat a speciális gyűjtőkörű könyvtárak rendjével, használatának 

módjával. (A szűkebb és tágabb környezet felsőoktatási és kulturális intézményeinek 

könyvtári szolgáltatásai.) 

- Az információk, a kulturális hagyományok őrzésével kapcsolatos egyéb intézmények 

megismertetése. 

- Egy szakkönyvtár alaposabb megismertetése. 

- A szaktárgyakhoz, műveltségi területekhez kapcsolódó forrásismeret, eszközhasználat 

és használói magatartás kialakítása. Önállóság. 

- Gyakoroltatni azokat a sajátos beszámolási módokat, amelyek egy-egy tantárgy közös, 

ill. eltérő sajátosságai. 

- Célkitűzés, hogy a tanulók rendszeres könyvtárhasználók maradjanak, rendszeres 

könyvtárhasználókká váljanak. 

- A forrásokból szerzett információk logikai elrendezése, végső formába öntése. 

 

Követelmény: 

- A tanulók igényeiknek megfelelően tudatosan vegyék igénybe az iskolai és a lakóhelyi 

közművelődési könyvtár szolgáltatásait! 

- Legyenek képesek összetett feladatokat is megoldani a könyvtárban! 

- A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy környezetükben, lakóhelyükön milyen 

információs rendszereket használhatnak, s azokat legyenek képesek igénybe is venni! 

- Ismerjék a szakkönyvtárak, felsőoktatási intézetek könyvtárainak gyűjtőkörét és 

szolgáltatásait! Az oktatási, képzési lehetőségekkel kapcsolatos használói ismereteket 

tudják alkalmazni! Az iskolai könyvtárat a szaktárgyakhoz kapcsolódó feladatok és 

problémák megoldásához rendszeresen használják! 

- Ismerjék és tudják használni a lakóhelyük nyújtotta kulturális intézmények (múzeumok, 

levéltárak, kiállítótermek stb.) szolgáltatásait! Tanúsítsanak kulturált magatartást a 

múzeumok és kiállítótermek látogatásakor! 

- Használják azokat az eszközöket, amelyek a tematikus anyaggyűjtést segítik! A 

részismeretek gyűjtésén kívül az áttekintésre is legyenek képesek! 
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Tartalom: 

- A részekben megadott tartalmak szerint. 

 

Értékelés: 

- Az egyes tantárgyak – és a választott pálya – egyéb információs forrásainak igénybe 

vételét célzó feladat: irodalomkutatás, könyvajánlás, házi dolgozat irodalomjegyzékkel, 

hivatkozással. 

 

 

Általános könyvtárhasználati ismeretek 

 

Óraszám: 2 

 

Cél: 

- A szakkönyvtárak és felsőoktatási könyvtárak rendszerének megismertetése; a 

könyvtárak és a tudományterületek közötti kapcsolat felismertetése. 

- Gyakorlati példák segítségével bemutatni, hogy a speciális gyűjtőkörű könyvtárakra 

épülő információkeresés és feltárás sokszor mélyebb, gyorsabb és hatékonyabb, mint az 

általános könyvtár nyújtotta lehetőségek. 

- Felkészíteni a tanulókat az információkat nyújtó intézmények szolgáltatásainak a 

használatára. 

 

Követelmény: 

- A tanulók ismerjék és készségszinten használják a tanult fogalmakat (olvasóterem, 

katalógus, könyvtári szolgáltatások)! 

- Legyenek tisztában azzal, hogy környezetükben, lakóhelyükön milyen információs 

rendszereket használhatnak!  

- Ismerjék a legfontosabb – érdeklődésüknek és pályaválasztásuknak megfelelő – 

speciális gyűjtőkörű könyvtárakat! Legyenek tisztában a legfontosabb szakkönyvtárak 

gyűjtőkörével, feladataival! 

- Tudják használni a speciális olvasótermek szolgáltatásait! 

- Tudják kiválasztani a feladatuknak megfelelő szakkönyvtárat, igazodjanak el annak 

rendjében, tudjanak választani a könyvtár szolgáltatásai közül! 

- Legyenek tisztában a szakkönyvtárak speciális szolgáltatásaival, iskolai és egyéb 

feladataikhoz vegyék igénybe őket! 

- Tanúsítsanak kulturált magatartást valamennyi szolgáltatás igénybevételekor! 
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Tartalom: 

- A nem közművelődési könyvtárak, feladatkörük. 

- A szakkönyvtárak és felsőoktatási könyvtárak rendszere, speciális feladataik, 

gyűjtőkörük, használatuk. 

- A legfontosabb szakkönyvtári hálózatok. 

- Speciális olvasótermek és használatuk (mikrofilm-tár, nyomtatványtár stb.). 

- Másodszolgáltatások: a könyvtárközi kölcsönzés és az előjegyzés. 

- Látogatás egy szakkönyvtárban/felsőoktatási könyvtárban. 

- A szervezett információszolgáltatás egyéb forrásai: 

- múzeumok, kiállítótermek, levéltárak, 

- tudományos, társadalmi és gazdasági információs rendszerek. 

- A helyi kulturális intézmények szolgáltatásai, szerepük az információszerzésben. 

 

 

Dokumentumismeret 

 

Óraszám: 1 

 

Cél: 

- A kézikönyvtárban található könyvek funkciójának és tájékozódásban betöltött 

szerepének megismerése. A kézikönyvekben használatos lexikális jelek megismerése, 

értelmezése 

- Elmélyíteni az eddigi használói ismereteket és kiegészíteni az általános adattárak 

(atlaszok, kronológiák, életrajzi lexikonok) ismeretével. 

- A direkt tájékoztató eszközök valamennyi könyvtípusának megismertetése után azt kell 

elérnünk, hogy a tanulók feladataik megoldásához tudják használni a megfelelő 

kézikönyveket. A betűrendes katalógus összes lehetőségét tudják kiaknázni. 

 

Követelmény: 

- Tudjanak keresni adattárakban, címtárakban! Tudják használni a különböző atlaszokat! 

- Tudjanak keresni életrajzi lexikonokban! Ismerjék és tudják használni a kronológiákat! 

- Tudják használni a nyomtatott dokumentumok tájékoztató apparátusát, a tárgymutatót 

és az irodalomjegyzéket! 

 

Tartalom: 

- A kézikönyvek funkciója, fajtái. 

- A különböző kézikönyvek felépítése. 
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- Általános, szak- és életrajzi lexikonok, enciklopédiák, egy- és többnyelvű szótárak, 

általános és szakszótárak, kézikönyvek, egyéb források (adattárak, címtárak, 

kronológiák, statisztikák). 

- A nyomtatott dokumentumok tájékoztató apparátusa (tárgymutató, névmutató, 

irodalomjegyzék, lábjegyzet). 

 

A könyvtári tájékozódás segédeszközei 

 

Óraszám: 1 

 

Cél: 

- A témakör rendszerező átismétlése. A direkt és indirekt tájékoztató eszközökről tanult 

ismeretek megszilárdítása, bővítve a szaktárgyi információforrásokról szóló 

tájékoztatással. 

- Elmélyíteni a tartalom szerinti tájékozódást a különböző műveltségterületekhez 

kapcsolódva és az egyes szaktárgyak tájékoztató apparátusára építve. 

- A direkt tájékoztató eszközök valamennyi könyvtípusának megismertetése után azt kell 

elérnünk, hogy a tanulók feladataik megoldásához tudják használni a megfelelő 

kézikönyveket. A betűrendes katalógus összes lehetőségét tudják kiaknázni. 

 

Követelmény: 

- A tanulók legyenek tisztában vele, hogy milyen problémánál milyen tájékoztató 

segédeszközhöz célszerű folyamodniuk! 

- Tudjanak keresni adattárakban, címtárakban! Tudják használni a különböző atlaszokat 

(földrajzi, történelmi, pszichológiai, SH-atlaszok)! Tudjanak keresni életrajzi 

lexikonokban (Magyar Életrajzi Lexikon, Nobel-díjasok lexikona)! Ismerjék és tudják 

használni a kronológiákat (Világtörténet évszámokban, Magyar történeti kronológia 

stb.)! 

- Tudják használni a nyomtatott dokumentumok tájékoztató apparátusát, a tárgymutatót 

és az irodalomjegyzéket! 

- Tudjanak keresni a betűrendes katalógusban, kibővítve az irodalmi analitikus 

katalógussal! 

- Legyenek képesek tanári segítséggel kétlépcsős referensz kérdésekkel is megbirkózni! 

 

Tartalom: 

- A kézikönyvtár szerepe a tájékoztatásban, használatának jellemzői. 

- Általános, szak- és életrajzi lexikonok, enciklopédiák, egy- és többnyelvű szótárak, 

általános és szakszótárak, kézikönyvek, egyéb források (adattárak, címtárak, 

kronológiák, statisztikák) – kiemelten a magyar nyelv és irodalom kézikönyvei. 



78 

 

- A nyomtatott dokumentumok tájékoztató apparátusa (tárgymutató, névmutató, 

irodalomjegyzék, lábjegyzet). 

 

 

A szellemi munka technikája 

 

Óraszám: 2 

 

Cél: 

- A forráshasználat (anyaggyűjtés) algoritmusának gyakoroltatása különböző 

problémahelyzetekben, az eddig tanultak elmélyítése. 

- Az önálló feladatmegoldásnak olyan lépcsőjét, szintjét kell elsajátíttatni, hogy a tanulók 

egyedül kiválasztva a forrásokat, az eddig megismert tájékoztató segédeszközök 

felhasználásával úgy jussanak el a tudásanyaghoz, hogy ismerik az önálló munka 

minden fázisát, tudnak jegyzetelni, cédulázni, és jegyzeteik alapján képesek beszámolni 

a szerzett tudásról írásban és szóban. Tisztában vannak az idézés és a hivatkozás etikai 

követelményeivel. 

 

Követelmény: 

- A tanulók tudjanak kiválasztani olyan forrásokat, amik tágabb értelmezést adnak, olyan 

kézikönyveket, amik szűkebb értelmezést nyújtanak és kiegészítő elemei is vannak! 

- Tudjanak jegyzeteket készíteni különböző típusú dokumentumokból! 

- Az ismeretfeldolgozás során két-három oldalas szövegről tudjanak írni szövegértelmező 

vázlatot, illetve nem szöveges részről ábrát, magyarázó sémát! Ezeket szóban is 

legyenek képesek elmondani! 

- Legyenek képesek saját maguk megnevezni a keresett fogalmat, annak jelentését, 

tartalmát! 

- Találják meg a raktári jelzet alapján a könyvet, a könyvben a választ, a válaszra 

vonatkozó kiegészítő eszközöket tudják használni! 

- Legyenek tisztában az idézés és a hivatkozás etikai követelményeivel! 

- Ismerjék és használják a legfontosabb művek tárgymutatóit, névmutatóit, 

irodalomjegyzékeit! 

 

Tartalom: 

- Az anyaggyűjtés lépései: problémafelvetés, forráskiválasztás, forrásfeldolgozás 

(cédulázás), vázlatkészítés, jegyzetelés. 

- Megadott feladat megoldásához vezető kérdések pontos megfogalmazása. 

- A feladatnak megfelelő forrás kiválasztása. 

- A kiválasztott forrás(ok)ban a kérdésekre válaszoló információ megkeresése. 
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- Az információt tartalmazó szövegrész lényegének kiemelése, lejegyzése, ill. szóbeli 

ismertetése. 

- Anyaggyűjtés különböző dokumentumokból megadott témához. 

- A tanulók tudják, mi a szerzői jogvédelem lényege! Legyen tisztában a plágium 

fogalmával, a plagizálás következményeivel! 
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Befogadó tárgyak 11. évfolyamon 

Magyar nyelv és irodalom: 2 óra 

Történelem: 1 óra 

Természettudomány: 1 óra 

Közösségi nevelés: 2 óra 

Összesen: 6 óra 

 

Óra, téma Fogalmak  Cél  

1-2. óra   

A magyar nyelv szótárai és 

használatuk gyakoroltatása 

 

A kézikönyvtár összetétele, a 

kézikönyvek felépítése 

 

 

kézikönyv, lexikon, szótár, 

enciklopédia, atlasz, szócikk, 

címszó 

 

kézikönyvek, általános és 

szaklexikonok, szakszótárak, 

tilde, utaló és rövidítések a 

lexikonokban, szótárakban, 

élőfej, hasáb 

 

egynyelvű szótár, értelmező 

szótár, etimológiai szótár, 

idegen szavak szótára, 

lexikális jelek, címszó, 

szócikk, mutatók, rövidítések 

 

 

A kézikönyvtárban található 

könyvek funkciójáról és 

tájékozódásban betöltött 

szerepéről tanultak 

felelevenítése. 

 

A kézikönyvekben 

használatos lexikális jelekről 

tanultak felelevenítése. 

 

A szótárhasználat 

gyakoroltatása, 

szókincsbővítés, 

nyelvművelés, 

ismeretbővítés. 

3-4. óra 

Könyvtári kutatómunka, 

információfeldolgozás 

 

a szellemi alkotó munka 

folyamata: a munka 

elkészítése, hivatkozás 

lehetőségei, hivatkozás, 

formázása, saját munka 

tartalmi, formai értékelése, 

korrekció 

 

 

Ismerje meg a szellemi 

alkotó munka folyamatát, 

lépéseit. 

5-6. óra  

Könyvtárrendszer, 

könyvtártípusok: a 

felsőoktatási könyvtár - 

könyvtárlátogatás 

 

a felsőoktatási könyvtár, 

szakkönyvtár 

 

A Nyíregyházi Egyetem 

Központi Könyvtár 

szolgáltatásainak, tereinek 

megismerése. 
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12. évfolyam 

 

Óraszám: 2 

 

Cél: 

- A négy év alatt megtanult elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezése. 

- Áttekinteni azokat a tanulási technikákat, stratégiákat, amelyek az egyes tantárgyak 

szóbeli és írásbeli feleleteihez a legtöbb segítséget jelentik (pl. szóbeli felelet 

megtervezése, az írásbeli dolgozat tartalmi és formai jellemzői stb.). 

- Megalapozni a diákok értelmiségivé válását, előkészíteni őket az értelmiségi 

életformára. Megszilárdítani az önművelés iránti igényt. 

- Az önálló feladatmegoldásnak olyan lépcsőjét, szintjét kell elsajátíttatni, hogy a tanulók 

egyedül kiválasztva a forrásokat, az eddig megismert tájékoztató segédeszközök 

felhasználásával úgy jussanak el a tudásanyaghoz, hogy ismerik az önálló munka 

minden fázisát, tudnak jegyzetelni, cédulázni, és jegyzeteik alapján képesek beszámolni 

a szerzett tudásról írásban és szóban. Tisztában vannak az idézés és a hivatkozás etikai 

követelményeivel. 

 

Követelmény: 

- A tanulók lássák egységben a megtanult ismereteket! 

- A tanulmányaik alatt megtanult fogalmakat megfelelő módon tudják használni és a 

gyakorlatban alkalmazni! 

- Legyenek tisztában a könyvtárhasználat alapvető lehetőségeivel! 

- Tanulmányaik folytatásakor legyenek képesek önállóan igénybe venni a választott 

intézmény könyvtárának szolgáltatásait! 

- Legyenek birtokukban a szellemi munka elkészítéséhez szükséges elméleti és gyakorlati 

ismeretek! 

- Váljon igényükké az önművelés! 

 

Tartalom: 

- A részekben megadott tartalmak szerint. 

 

Értékelés: 

- A szaktanárok értékelik a tanulók könyvtárhasználati jártasságát az egyes tantárgyakon 

belül. Az értékelendő feladat mindig a továbbtanulás, illetve az érettségi vizsga 

anyagának megfelelő. Írásos szellemi alkotás létrehozása önállóan a megelőző évek 

ismereteire alapozva. 
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Általános könyvtárhasználati ismeretek 

 

Óraszám: - 

 

 

Dokumentumismeret: 

 

Óraszám: - 

 

 

A könyvtári tájékozódás segédeszközei 

 

Óraszám: - 

 

 

A szellemi munka technikája 

 

Óraszám: 2 

 

Cél: 

- Az elmúlt évek során a szellemi munka technikájáról tanultak továbbfejlesztésével és 

rendszerezésével felkészíteni a tanulókat az év végi írásbeli és szóbeli érettségi és 

felvételi vizsgákra. 

- Előkészíteni a következő évek alkotó szellemi tevékenységeit. 

 

Követelmény: 

- A tanulók legyenek képesek gondolataiknak megfelelő formát találni, munkáikat 

esztétikusan elkészíteni! 

- A tanult fogalmak és technikai eljárások segítségével legyenek képesek önállóan 

megtervezni szellemi munkáik tartalmát és formáját! 

- Biztonsággal tudják használni mindazokat az eljárásokat, amelyek elengedhetetlenül 

szükségesek önálló szellemi alkotás létrehozásához! 

 

Tartalom: 

- A témakör rendszerező áttekintése. 

- A szellemi munka elkészítésének munkafolyamata: az írásbeli és a szóbeli alkotás 

előkészítése és létrehozása közti különbségek. 

- Referátum készítése szabadon választott témából (az egyes műveltségterületekhez, 

szaktárgyakhoz kapcsolódva). 
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Befogadó tárgyak 12. évfolyamon 

Állampolgári ismeretek: 1 óra 

Közösségi nevelés (osztályfőnöki): 1 óra 

Összesen: 2 óra 

 

Óra, téma Fogalmak  Cél  

1. óra   

Könyvtári kutatómunka, 

információfeldolgozás. 

 

jegyzetelés forrásokból, 

„cédulák” készítése, 

a szellemi alkotó munka 

folyamata 

 

A felkutatott információk 

segítségével új szellemi 

termék létrehozása. 

 

Az összegyűjtött forrásokból 

jegyzék készítése. 

2. óra 

Könyvtári kutatómunka, 

információfeldolgozás és 

hivatkozások az új szellemi 

termékben. 

 

hivatkozás, plágium, 

lábjegyzet 

 

Új szellemi termék 

létrehozása, hivatkozásokkal 

a felhasznált irodalmakból 

vett szó szerinti idézetekre. 

 

Bibliográfia készítése a 

felhasznált irodalomból 

 

 

 


