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Dankó Pistának 

 

Magyar Héten a magyar cigánynak 

hadd hódoljon a magyar dalos, 

Hadd maradjon emléked szívünkben 

Könnyharmatos, virágillatos. 

Húzd rá, cigány, te örök, te áldott 

Virulj mindig, dicső nótafa, 

Halhatatlan híred ragyogását 

Be ne földelje feledés hava! 

Zengj nekünk a vásárhelyi térről, 

Dorozsmai malomról dalolj, 

A szegedi boszorkányvarázslat 

Szálljon reánk a vonód alól! 

Magyar bánat és magyar reménység 

Muzsikádban ölelkezzenek, 

Magyar múltból a magyar jövőbe 

Így marsoljon új dalos sereg! 

Diadalmas nótád szavára 

Némuljon az idegen silány, 

Húzd szívébe az egész világnak 

Igazunkat, szent magyar cigány! 

/Juhász Gyula 1928./ 
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 „Ahány ember, annyi megoldás, 

Vagy megoldatlanság. Ezért nem hiszek 

az egyre jobban elszaporodó bölcs tanácsokban. 

Az ember mégis csak eléggé egyedi. 

Ennyit, gondolom, a magunk javára talán elmondhatunk. 

Hogy legvégletesebb formációnkban  

– legyen az bűnöző vagy próféta – 

sem vagyunk akárkik.  

Az ember megérdemli, hogy odahajoljunk föléje.” 

(Mészöly Miklós) 

 

Bevezetés 

Magyarországon, így térségünkben is sok fiatal, a tankötelezettségi kor vége előtt 

kimarad az általános iskolából, és még többen vannak olyanok, akik a tankötelezettségük 

lejártával szakképzettség nélkül a munkaerőpiacon nem, vagy csak igen nehezen 

értékesíthető képzettséggel kerülnek ki az iskolarendszerből. A kimaradásuk és az alacsony 

képzettségük elsősorban hátrányos szociális körülményeikből adódnak. Ez a hátrányos, 

sokszor halmozottan hátrányos helyzet a képzetlenség és az alacsony fokú iskolázottság 

következtében tovább romlik, és ez mind az egyént, mind a családot tragikus élethelyzetekbe 

kényszeríti. 

Ma már nem vitatható, hogy a társadalmi problémák kezelésében jelentős szerepe 

van az oktatásnak, az oktató-nevelő munkának, az oktatási intézményeknek. A maguk 

pedagógiai és pedagógián kívüli eszközeivel az intézményekben dolgozó pedagógusok, 

pedagógiai szakalkalmazottak és technikai munkatársak sokat tehetnek és tesznek a 

társadalmi feszültségek kezelése, az elsősorban roma lakosság hátrányainak csökkentése 

érdekében. 

Az iskola tantestülete hisz abban, hogy a társadalmi integráció megteremtésének és 

erősítésének egyik valós és hathatós eszköze az oktatás. Az oktatás kiemelt szerepét a 

középfokú oktatás általánossá tétele megerősítette, ugyanakkor olyan problémahalmazt 

hozott felszínre, amelyet az iskolák jelentős része nem képes kezelni.  

Pedagógiai Programunk megvalósításával célunk egy olyan intézményrendszer és 

hálózat megvalósítása, amely képes a térségben élő, halmozottan hátrányos helyzetű, 

elsősorban roma származású gyermekek, fiatalok társadalomba való beilleszkedésének 

elősegítésére, esélyegyenlőségének növelésére, hátrányos helyzetük csökkentésére. 

Az előítéletek, a kirekesztés elleni küzdelem mellett célunk a másság elfogadására, a 

mások iránti nyitott, empatikus emberré nevelés is. 

Programunk egyfajta alternatíva az iskolát, mint intézményt sokszorosan kudarcként 

megélő fiataloknak. Ez által lehetővé válik számos kallódó fiatal re-integrálása az oktatási 

rendszerbe, miközben a település érdekei is a legmesszebbmenőkig érvényesülnek. 

Legfontosabb céljaink: 

- az évfolyamok közötti átjárhatóság, kapcsolattartás biztosítása, 

- a kommunikációs képesség fejlesztése 

- a csapatépítés 

- a közösségi szellem megerősítése 

- az ismeretek közös alkalmazása 
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- az új ismeretek megszerzése 

- a játszva tanulás 

- tolerancia egymással szemben 

- az ismeretek hétköznapi alkalmazása. 

 

Az intézmény, mint komprehenzív iskola, olyan egyedülálló intézményegység és – 

szerkezet, melyben a tanulókat, képességeik szerint szakmáig és/vagy érettségiig eljuttatva 

önbecsülést és esélyt ad a tanulóknak az élet útján elindulni. Intézményünk egységes alapelv 

alapján működik. 

Azt gondoljuk, hogy számos tanuló esetében az iskolai kudarcok leküzdése 

elsősorban az iskolán kívüli eszközök és az iskolán belüli, az iskolába beépíthető egyéb 

módszerek, eljárások, valamint az alkalmazott pedagógiai eszközrendszertől függ(het). 

 

„Elfogadjuk a gyereket, mint olyan embert, akit  

tudatos szülői választás vagy a véletlen ránk bízott.  

Elfogadjuk annak,  

aki.  

Befogadjuk  

azok közé az emberek közé, akikkel kapcsolatban vagyunk.  

Attól a pillanattól kezdve, amikor először találkozunk, a vele való kapcsolatot élőnek, 

fontosnak tekintjük, olyan kapcsolatnak, amelynek alakulásáért elsősorban mi, felnőttek 

vagyunk felelősek. 

 

Semmilyen módszer nem helyettesítheti azokat a tapasztalatokat, amelyeket azzal szerzünk, 

hogy figyelünk a gyerekre. 

 

Reggel, megérkezéskor, beszélgetünk, amikor ő beszél, vagy társára figyel, amikor nem tud 

másra figyelni, csak arra, ami vele történik, aminek éppen örül, vagy ami nyomasztja. 

Miközben mozog könnyedén, vagy kiesve a ritmusból, ahogy ér, görcsösen vagy könnyedén. 

Ahogy szaladgál vagy szemlélődve álldogál a folyosón. Lehet, hogy az egyik nap 

szemlélődik, a másikon irányít. Lehet, hogy hónapokig más irányítását követi. Lehet, hogy 

ötleteit elfogadják a többiek, lehet, hogy még nem. Mindezt és ezernyi mást, vagyis a 

közvetlen tapasztalatot semmi nem pótolja. Az a nyitottság a lényeges, amellyel jelen 

vagyunk akkor, amikor együtt élünk az iskolában a gyerekekkel.” 

 

 

 

Miért éppen Dankó Pista? 

Iskolánk alapítói olyan személyt akartak névadóul választani, aki közel áll ahhoz a 

nemzetiséghez – a romákhoz – ahová tanulóink jelentős része tartozik, és egyben, akire 

büszkék is lehetünk. Büszkék lehetünk Dankó Pista munkabírására, kitartására és 

példamutatására. Személyében olyan cigány ember született, akire egy egész ország nézett 

fel. 
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Dankó Pista muzsikus cigány család leszármazottja volt, és már 15 évesen saját 

zenekara élén játszott. Döntő fordulat volt életében, amikor a költővel, Pósa Lajossal 

megismerkedett. „Ettől fogva nem is válik el a két név egymástól, és míg magyar nótát 

dalolnak a világon, addig mindig együtt emlegetik nevüket” – mondta róluk Móra Ferenc – 

„ A költő karjára vette a cigányt , és halálos holtáig el nem hagyta többet.” 

Dankó rövid élete során több mint félezer dallamot, nótát komponált, amelyek a 

magyar nóta történetének egyik legnagyobb alakjává tették. A Dankó-nóta jelentősége 

túlmutat önmagán, hisz oly korban történt mindez, amelyben a magyarságunk megtartó ereje 

volt a tét: Ady szavaival: 

„Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, 

Akinek a lelke elvágyódik innen, 

Akit kerget, hajszol s óvár, beteg vágy a, 

Akinek a lelke magyar földön árva, 

Megmenti, megtartja a te magyar lelked, 

A te nagy bánatod, a te nagy szerelmed, 

A te du hajságod, a te kacagásod… 

Visszaadtál nekem egy vesztett világot. 

 

A kor legnagyobb színészei énekelték Dankó nótáit, és népszerűsége talán ennek is 

köszönhetően egekig repült. 1890-ben saját daltársulatot szervezett, járta az országot, 

Oroszországba is eljutott, az ország legkisebb szegletében is játszották dalait. Szomorú 

ellentmondás ugyanakkor, hogy mindezek ellenére, ő maga – a dallamvilágában gazda g 

lélek – többnyire szegénységbe n élt, és a s ok nélkülöz és a tüdővész halálos csíráját ültette 

el benne: még a negyvenötödik születés napja e lőtt meghalt. Temetésén – ötszáz dalát 

képviselendő – ötszáz cigányzenész kísérte sírjáig, egy egész ország szalutált holtában előtte. 

„Bölcsődben a koldus fiát ringatták, koporsódban, mint királyt kísérnek utolsó utadon.” – 

írta temetéséről Gárdonyi. Emlékét kortárs írók és költők műveikben örökítették meg, 

életéről színdarab és film is készült, Pósa közbenjárására pedig szobrot is emeltek neki a 

szegedi Tisza-parton, egykori kedves kávéháza előtt. 
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12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

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

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

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

40/2002. (V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről, 
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Az intézmény pedagógiai programja összefoglalja az óvodában, az iskolai 

rendszerében és a szakképzési egységeiben folyó oktató-nevelő munka elemeit. 

Áttekinthetővé és tervezhetővé teszi az óvodai, és az iskolai munkát. 

A pedagógiai program elkészítésénél az intézmény tantestülete törekedett a 

világnézeti semlegesség elvének betartására. 

A pedagógiai program lehetőséget ad az intézmény iránt érdeklődőknek, hogy az 

évente kiadásra kerülő felvételi tájékoztatóban közölteken túl, bővebb ismereteket 

szerezzenek az intézményről és ezzel a gyermekeik számára megkönnyítsék az 

intézményválasztást, pályaválasztást. 

A pedagógiai program nyilvános, bárki megtekintheti. Egy-egy példányát az 

érdeklődők megtalálhatják az intézmény titkárságain, és az iskolai könyvtárban. 

Elektronikusan hozzáférhető az iskola honlapján: 

A pedagógiai program az intézmény további dokumentumaival: a szervezeti és 

működési szabályzattal, a házirenddel alkotja egységesen az intézmény szabályzóit. 

 

 

Hatályossági záradék 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 26. § (5) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően az intézmény a pedagógiai programját, vagy annak módosítását, a jóváhagyást 

követő tanévtől felmenő rendszerben vezeti be. 

Ezen pedagógiai program módosítás 2021. szeptember 1-jétől kerül 

bevezetésre.  

 

A módosításra vonatkozó rendelkezések 

 

A pedagógiai program módosítható. A módosítást kezdeményezheti az intézmény 

főigazgatója vagy a tantestület tagjainak 50%-a + 1 fő tantestületi értekezleteken, a feltételek 

meglétének írásbeli igazolása alapján. 

A tantestület szavazással határoz arról, hogy a módosítás kezdeményezését 

elfogadja-e. (A jelenlévő tantestületi tagok kétharmadának egyetértése szükséges az 

indítvány elfogadásához.) 

A pedagógiai program módosítását kezdeményezheti az intézmény fenntartója is. 

A pedagógiai program módosításra kerül, ha az intézmény alaptó okiratában az 

alaptevékenységeket érintő változás történik. 

 

Az értékelésre vonatkozó rendelkezések 

A tantestület a pedagógiai programban foglaltak teljesítését tanítási évente értékeli a 

tantestületi tanévnyitó értekezleten az előző tanévre vonatkozóan. 
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A pedagógiai program legitimációja 

 

Véleményezés 

Szülői Szervezet 

A Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde  átdolgozott, módosított pedagógiai programját az 

intézmény szülői szervezete megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és azt a 

tantestületnek elfogadásra javasolta a 

A/9-017/2021. számú jegyzőkönyv alapján hozott 

A/4-010/1/2021. számú határozatával. 

 

Diákszervezet 

A Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde átdolgozott,, módosított pedagógiai programját az 

intézmény diákszervezete megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és azt a tantestületnek 

elfogadásra javasolta a 

A/9-016/2021. számú jegyzőkönyv alapján hozott 

A/4-009/1/2021. számú határozatával. 

 

Elfogadás 

 

A Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde átdolgozott, módosított pedagógiai programját az 

intézmény nevelőtestülete megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és azt elfogadta a 

A/9-018/2021. számú jegyzőkönyv alapján hozott 

A/4-011/1/2020. számú határozatával. 

 

 

Jóváhagyás 

 

A Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 

mint a Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium – Katica Bölcsőde fenntartója, az intézménynek, a módosított 

pedagógiai programját jóváhagyta 

annak megvalósításához a pénzügyi keretet az éves költségvetésében határozza meg és 

biztosítja a hatályos működési engedély és pedagógiai programban foglaltak figyelembe 

vételével. Ezen döntés született a: 

2021. VIII.31.-án/én kelt jegyzőkönyv alapján hozott 

 

23/2021. (VIII.31.) számú határozattal.” 
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Történet 

Intézményünk fenntartójának jogelődjét a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató 

Közhasznú Társaságot, 2004-ben hozták létre magánszemélyek. 

Az alapítók – akik maguk is szociálisan érzékeny, nagy szakmai múlttal rendelkező 

pedagógusok – célja az volt, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő hátrányos 

helyzetű gyermekek és felnőttek tanulási, képzési és továbbképzési lehetőségeit elősegítsék, 

- bővítsék és ezáltal a munkaerőpiacon versenyképességük növekedjen. E célkitűzések 

teljesítése érdekében alakult meg 2004. július 19-én a Dankó Pista Szakiskola és 

Gimnázium, amely első tanévét 120 diákkal – saját épület hiányában – a birisi Jókai Mór 

Általános Iskola épületében, a Mező Imre út 1-3. szám alatt „albérlőként” kezdte. 

A gyerekek tanítása mellett már a kezdetektől úgy gondoltuk, hogy egy iskolának a 

település kulturális életére meghatározó hatással kell lennie, ezért már 2004-ben 

közművelődési megállapodást kötöttünk a helyi önkormányzattal. A megállapodás 

keretében intézményünk minden rendezvényébe belevontuk és a mai napig belevonjuk a falu 

lakosságát is. 

 

 

2005/2006-os tanév – az első bővülés 

 

A térség igényeit figyelembe véve iskolánk az elmúlt 5 évben folyamatosan és 

dinamikusan fejlődött. A szükségleteknek megfelelően bővült tevékenységi körünk, 

valamint a gyarapodó gyereksereg elhelyezése érdekében igyekeztünk újabb épületeket 

találni. Ennek a folyamatnak az első lépéseként fenntartónk megvásárolta és felújíttatta a 

Mező Imre út 21. szám alatti ingatlant – amely régen óvoda és bölcsőde, majd később, az új 

épület elkészültéig általános iskola volt –, ahol 2005. szeptemberétől folyik az oktatás. A kis 

épület 6 tantermet foglalt magába, amely befogadott 2 felzárkóztatos -, 1 gimnáziumi- és 2 

szakiskolai osztályt. Családias hangulatban folyt a tanítás. 

A 2005/2006-os tanévben már 300 fő tanulói létszámra kértünk működési engedélyt, 

bővült az iskolánk profilja az általános iskolai munkával is. Nevünk már Dankó Pista 

Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium lett. Szakmai képzéseink is bővültek és 

ebben a tanévben indult be intézményünkben a felnőttképzés is. 

2005. szeptemberétől az alábbi szakmákat sajátíthatták el diákjaink iskolánkban: 

- burkoló, 

- kőműves, 

- szobafestő- mázoló és tapétázó, 

- szociális gondozó és -ápoló, 

- gyermek- és ifjúsági felügyelő, 

- dajka, 

- fodrász, 

- számítógép kezelő (-használó), 

- pedagógiai asszisztens, 

- szociális gondozó és szervező. 

 

Felzárkóztató oktatásban nappali munkarend szerint 70 fő vett részt, a gimnáziumunk 

esti és nappali munkarend szerint is működött. Ebben a tanévben tartottuk meg első szakmai 
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vizsgáinkat is, amely eredményeképp 149 fő szerzett szakképesítést. A tanév jelentős 

eredménye volt még a pályázati forrás bevonásával megvalósult teljes épület-felújítás és - 

akadálymentesítés is, amely lehetővé tette, hogy a későbbiekben mozgásukban korlátozott 

diákok is tanulhassanak iskolánkban. 2005 szeptemberében – hagyományteremtő 

szándékkal – megrendeztük az I. Birisi Tócsni Fesztivált, amely a falu és a környező 

települések lakóinak nyújtott – és nyújt azóta is minden évben – őszi szórakozási lehetőséget. 

 

2006/2007 — a tanulói létszám 400 fő 

 

2006/2007-es tanévet már 400 fővel kezdtük el, és tovább bővítettük szakmai 

képzéseinket: szociális-, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző valamint 

rendszerinformatikus oktatással. 

Ebben a tanévben első ízben szerveztünk érettségi vizsgát. Nagyon büszkék vagyunk 

az első érettségizőkre: nappali tagozaton 28 fő, esti tagozaton 43 fő vizsgázott sikeresen, 

akik közül 13 fő nyert felsőoktatási intézménybe felvételt. A szakmai vizsgákon 117 fő zárta 

le eredményesen OKJ-s vizsgáját. 

 

2007/2008 — új képzőhely 

 

2007. szeptember 1-jével – fenntartónk közoktatási megállapodása alapján – 

Érpatakon megkezdtük az általános iskolai oktatást. Egyrészt ennek, másrészt az iskolánk 

iránti érdeklődés növekedésének következtében a 2007/2008-as tanévet már 800 fővel 

indítottuk (ebből 377 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló). 

2008-ban érettségizőink száma a nappali tagozaton 26 főre változott, akik közül 15-

e n jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. Az esti tagozaton 41 fő érettségizett. Szakmai 

képzéseinken 205 fő tett sikeres szakmai vizsgát, illetve beindítottuk – nem iskolarendszerű 

képzés keretében – az élelmiszer- és vegyi áru eladó valamint a boltvezető-vállalkozó 

tanfolyamokat. 

 

2008/2009  

 

A 2008/2009-es tanévben 900 főre duzzadt a tanulói létszámunk.  

 

2009/2010 

 

A 2009-es nyár igen jelentős változást hozott mindannyiunk életébe. Júliusban 

fenntartónknak lehetősége nyílt megvásárolni a helyi általános iskolát – a volt „főbérlő”, a 

Jókai Mór Általános Iskola épületét. 

Az új épülettel kaptunk 10 új tantermet, egy tornaszobát, saját ebédlőt, egy óvoda-

bölcsődét és a kollégiumunk is elkészült. 

A Mező utca 21. szám alatti épületünkben sikerült kialakítanunk két, modern, 

teljesen felszerelt tanműhelyt (fodrász tanműhely és tankonyha) szakmai képzéseink 

segítésének céljából. 
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A 2009/10-es tanévben intézményünk alapfeladatai egységes óvodai-bölcsődei 

neveléssel és kollégiumi elhelyezéssel bővültek, amelyek ellátáshoz elengedhetetlen volt a 

Mező Imre út 1-3. szám alatti épület teljes felújítása, épületegységeinek összekötése és a 

tetőtér beépítésével a kollégium kialakítása. 

A felújított épület birtokbavételével gyermekeink jóval kényelmesebb környezetben 

tanulhatnak, és az új oktatási-nevelési módszerek alkalmazása is hatékonyabb lehet. A 

kollégium megalapítása jelentősen hozzájárul a halmozottan hátrányos helyzetű — 

elsősorban roma — fiatalok integrált neveléséhez, szakmához segítéséhez és ezáltal a 

térségben tapasztalható súlyos társadalmi nehézségek leküzdéséhez. 

Az elhelyezési körülmények javulásával és a nevelési terület kiterjesztésével a 

gyakorlatban is létrejött a komprehenzív iskolamodell bázisa, amelyet az idei tanévben az 

első osztályban, majd a következő években — felmenő rendszerben — minden évfolyamra 

kiterjesztve kívánunk bevezetni. 

2010 januárjában újabb épülettel bővültünk, amely egy tornateremnek és további 4 

tanteremnek ad otthont. A térség igényeit figyelembe véve iskolánk az elmúlt években 

folyamatosan és dinamikusan fejlődött. A szükségleteknek megfelelően bővült tevékenységi 

körünk, valamint a gyarapodó gyereksereg elhelyezése érdekében igyekeztünk újabb 

épületeket találni. 

 

2010/2011 

 

A 2011/2012-es tanév sem telt el bővítés nélkül, hiszen a Mező utca 21. szám melletti 

telekrészen egy 6 tanteremből és két tanműhelyből álló intézményegységgel bővítettük 

iskolai komplexumunkat. 

 

2011/2012 

 

Tanulói létszámunk a 2011/2012-es tanévben már 1400 főre emelkedett. 

 

2012/2013 

 

2013-ban régi vágyunk teljesült: az iskolánkban már évek óta folytatott művészeti 

nevelést – az alapfokú művészeti iskola, mint tagintézmény megalapításával – sikerült 

intézményesítenünk. 

 

2013/2014 

 

A 2013/2014-es tanév másik újdonsága volt, hogy a KatonaSuli program keretében 

megkezdtük a katonai alapismeretek tantárgy tanítását, amellyel célunk – a hazafiságra 

nevelésen túl – a Magyar Honvédség, mint lehetséges munkahely megismertetése is, ezzel 

növelve tanulóink elhelyezkedési esélyeit. A programnak köszönhetően tanulóink közül 

önkéntes tartalékosok kerültek ki, továbbá egy tanulónk sikeresen pályázott a Honvédelmi 

Minisztérium által alapított Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjra, amelyet 

két alkalommal nyert el.  
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Komprehenzív iskola – mindenki iskolája - Mindenki iskolája – befogadó iskola 

 

Az egészséges kisgyerek 6-7 éves korban vágyik az iskolába, ahol ismeretei, 

képességei kilombosodhatnak. Ennek elősegítésére azonban az szükséges, hogy az iskola is 

elfogadó, befogadó legyen. Fontos, hogy a tanulás követelményei fokozatosan épüljenek rá 

a nyolc éven aluli gyermekek érzelmek által meghatározott érdeklődésére, és a tanulási 

vágyat a tanítóval kialakított személyes kapcsolat erősítse meg. 

Életünk csupa változás, szüntelen átmenet egyik életkorból a másikba, akadályok 

legyőzésének folyamata, küzdelem a mindig megújuló és változó tevékenységformák 

elsajátításáért, egyre könnyebb és sikeresebb alkalmazásáért. A változások idején különösen 

fontos azoknak a segítése, akik családi körülményeik vagy egyéb életnehézségeik miatt 

nehezebben indulnak neki egy-egy új életszakasz akadályainak, akik kisebbrendűségi 

érzésekkel, félénken vagy alkalmazkodási gondokkal lépik át az iskola kapuját. Ezeknek az 

akadályoknak a leküzdéséhez nyújthat segítséget a komprehenzív iskola modell, amely 

kialakítását intézményünk is célul tűzte ki.  

 

 

Mit is jelent a komprehenzív iskola kifejezés? 

 

A komprehenzív iskola (befogadó, átölelő, átkaroló) nem egy speciális iskolatípus, 

sokkal inkább egy működési mód, amely arra törekszik, hogy első osztálytól 12 éven át 

minden tanuló számára biztosítsa az érdeklődési körének és jövőbeni elvárásainak megfelelő 

képzést. Teszi ezt anélkül, hogy a gyereknek le kelljen cserélnie azt az intézményt vagy 

tanulócsoportot, amelyben diákéletét megkezdte. Ez a rendszer nem úgy nyújt előnyt 

valakinek, hogy azzal másoknak hátrányt okoz, hanem arra biztosít esélyt mindenkinek, 

hogy saját egyéniségét és képességeit a saját és a mások örömére, a másoknak okozott károk 

nélkül fejleszthesse. 

Európában, a hagyományos iskolarendszerekben csak a kezdő iskolai évek 

jelentenek mindenki számára egységes szakaszt. Ezt követően különféle kiválogatási 

eljárásokkal – például felvételi vizsgával – szétválasztják (szelektálják) a tanulókat: a 

„legjobbak”, a felsőoktatásig vezető, „elit iskolákba” nyernek felvételt. Azok, akik ezt nem 

akarják, vagy nem tudják vállalni, olyan iskolákba kerülnek, amelyekből legtöbbször csak a 

szakképzéshez vezet út. A magasabb társadalmi presztízsű iskola típusokba való bekerülés 

szempontjából a társadalom különböző rétegeiből származó gyerekek különböző, 

egyenlőtlen esélyekkel rendelkeznek. A komprehenzív iskolák az esélyegyenlőség 

biztosításának jegyében ennek a szétválogatásnak az elkerülésére jöttek létre. 

 

 

Melyek a befogadó iskola legfontosabb jellemzői? 

 

- mindenkit, mindenféle válogatás nélkül befogad, 

- egyformán érzékeny minden kultúrára, 
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- a tanulási folyamatot 12/13 évfolyamra tervezi,  

- demokratikusan működik, 

- alapszerkezetében sem érdeklődés, sem előmenetel mentén nem hoz létre tartósan 

homogén csoportokat, 

- a kiemelkedő tehetségek és a tanulási nehézségekkel küzdők fejlesztését alapvetően 

kiegészítő programokkal, valamint megfelelően megválasztott és alkalmazott 

módszerekkel biztosítja, 

- a képességek, készségek fejlesztése során speciális fejlesztő eszközöket, játékokat 

alkalmaz, 

- ebben az iskolában az értékelés nem minősítés, 

- bizonyos csomópontokon valamennyi tanuló számára választási lehetőséget biztosít 

érdeklődéséhez és tehetségéhez alkalmazkodó tantervi lehetőségek, illetve tanulási 

programok között, 

- a fejlesztési céloknak megfelelő környezettel rendelkezik, 

- önállóságra és kreativitásra nevel, 

- mély természetszeretet alakít ki. 

 

 

 

Az iskolai környezetről 

 

Iskolánkban célunk olyan környezet kialakítása, amelyben a gyermekek minden 

érzékszervükkel tapasztalatokat, ismereteket szerezhetnek. Olyan környezet kialakítása, 

amelynek felszereltsége biztosítja a gyermek szabadon választott örömteli játékát, játékos 

tevékenység általi fejlődését, ismereteinek bővítését. A sikert és örömöt hozó fejlesztő 

eszközök és játékszerek alkalmazásának célja a tanulás és a tudás szeretetének elmélyítése. 

Megtapasztaltuk, hogy minél tökéletesebb egy környezet, annál kevesebb beavatkozásra van 

szükség a felnőtt részéről.  

 

 

Mit tanítunk magyar nyelv és irodalomból? 

 

Az olvasás nem természetes, hanem a kultúra közvetítésével kialakított készség, 

képesség. Jelenleg egy világos, rendszeres, hangelemző-összetevő komponenst tartalmazó 

olvasástanítási módszerrel tanuljuk az olvasást, írást. A műveltségi terület oktatása során a 

fő cél a tanulók szövegértési és szövegalkotási képességeinek kialakítása, kiépítése és 

megszilárdítása úgy, hogy a különböző célokhoz megfelelően tudjanak kommunikálni. A cél 

eléréséhez az olvasás-szövegértés képességének fejlesztése és az írástanítás, az íráshasználat 

fejlesztése elengedhetetlen. 

A tanítás során a többi módszer között együtt mondunk a gyerekekkel verseket, 

mondókákat, mesét. A szinte kívülről tudott mondókák, mesék szavai, betűi segítségével 

tanítjuk őket írni, olvasni. 

Ugyanígy, az ismert mesék, történetek szövegét használva segítjük elő, hogy nyelvi 

tapasztalataik tudatosodjanak. Hagyományos nyelvtani szabályokat az első két évfolyamon 

nem tanítunk. 
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Mit tanítunk matematikából? 

 

Teljes testtel végzett mozgással összekapcsolt, erre épülő fejszámolást, a négy 

alapműveletet fejben és írásban; tömeg-, hosszúság-, űrtartalom- és időmérést. 

A matematikaoktatással célunk, hogy megfeleljünk az „egy életen át történő 

tanulásra” irányuló felkészítésnek. Az első évek legfontosabb feladata, hogy megalapozza a 

biztos műveletfogalmat és a számolási készséget; a természetes számok fogalmát, a biztos 

eligazodást a tízes számrendszerben, az alapvető geometriai fogalmakat, megalapozzuk a 

valószínűségi szemléletet és a tanulók szemléletét a valóság és a matematikai modellek 

kapcsolatáról. 

 

 

Az értékelésről 

 

Az állapotfelmérésre, a diagnosztikus értékelésre égető szükségünk van. Minél 

pontosabban tudjuk, hogy a gyerek bizonyos helyzetben – szóban, írásban, rajzban vagy 

mozgásban – mire képes, mit tud, miért hibázik, miért éppen úgy hibázik, annál pontosabban 

tudjuk, hogyan viszonyuljunk hozzá, milyen tevékenységet tervezzünk, kezdeményezzünk 

a számára, miben szorul segítségre.  

A gyerek fejlődését önmagához viszonyítjuk. Valójában az egyetlen reális pont, 

amihez viszonyítani érdemes, az a gyerek korábbi teljesítménye, tehát a gyerek adott 

területen nyújtott előző teljesítményéhez viszonyított változást célszerű leírni. Ha bármi 

máshoz viszonyítunk, akkor olyan versenyhelyzetet teremtünk, amelyben egyetlen dolog 

biztos: a gyerekeknek soha nincsenek egyenlő esélyei. A szabad szöveges értékelést 

fontosnak tartjuk. Ha a tanító szabad szöveget fogalmaz, abban erő van. Az a szellemi 

energia, amelyet az értékelés írására készülve és írás közben mozgósítunk, megjelenik a 

szövegben és hat arra, aki olvasni fogja: szülőre és gyerekre egyaránt. 

 

 

A motivációról 

 

A gyermek a saját tapasztalatai, tevékenysége által tanul, mivel számára az 

ismeretszerzés is örömet jelent. Feladatunk a szorongás csökkentése, valamint a motiváció 

felkeltése és ébrentartása. A gyermekközpontú szemlélet és az ezen alapuló légkör 

megkívánja tőlünk, hogy ismerjük a gyermek testi, lelki, szellemi szükségleteit és 

kielégítsük változó igényeit. Könnyebb úgy érzelmi biztonságot nyújtani, ha megértjük a 

gyermek helyzetét. Nyugodt légkört alakítunk ki magunk körül, mivel a gyermek igényt tart 

a személyes figyelemre.  Nem vezénylünk, nem diktálunk, de a gyermekek tudják, hogy 

bármikor számíthatnak ránk: a jelenlétünkre és közreműködésünkre. 

 

 

Helyi tantervünk alapelemei 
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1-6. évfolyam: Alapozó-bevezető, kezdő-szakasz 

Tantervünk egységesen kezeli a képzés első három szakaszát. A hosszabb idő 

lehetővé teszi az eltérő haladási ütemű, életkorú tanulók együtt tanulását, az alapkészségek 

stabilizációját. Az alapkészségek fejlesztésére fordított idő meghosszabbítása mellett a 

szaktanári rendszert később, lassabban, fokozatosan vezetjük be. 

7-10. évfolyam: Fejlesztő, általános műveltséget megszilárdító szakasz 

Az általános műveltséget közvetítő, a kulcskompetenciák stabil beépülését elősegítő, 

szaktárgyi rendszerben tanító képzési szakasz. Ebben a szakaszban is együtt tanítjuk 

valamennyi tanulónkat. A hosszabb alapozó szakaszra építve elkerüljük az általános 

műveltséget közvetítő szakasz megkettőződését, az eltérő felkészültségű, különböző 

adottságú tanulók számára pedig a szakasz végén elágazó képzési irányokat ajánlunk.  

11-12. évfolyam: Kultúraközvetítés és pályaorientáció 

Tanítványaink a 10. osztály elvégzése után sem kényszerülnek intézményváltásra. 

Egyéni motivációtól függően lehetőség van felkészülni az érettségire vagy szakképzésen 

való részvételre. 

A 12. évfolyam után - amennyiben tanítványunk nem kíván továbbtanulni - helyben 

is lehetőség van érettségire épülő középfokú- vagy felsőfokú szakképzettség megszerzésére. 

 

Tradicionális tanítási órák 

 

Azok a tananyagok, amelyek szakmai követelményei és pedagógiai céljai ezt 

szükségessé teszik, tanítási órákban szerveződnek. Ilyenek: anyanyelv, testnevelés, 

számolási logikai képességeket alapozó tevékenységek, amelyek az optimális készség-

képességfejlesztés érdekében az időbeli folyamatosságot igénylik. Természetesen ezek az 

órák sem jelentenek 45 perces frontális (arccal a tábla felé) órát, hisz a differenciálás és a 

csoportmunka ezeken a foglalkozásokon is szerepet kap. 

 

Differenciált tanulásszervezés 

 

Differenciáláson a tanulók egyéni sajátosságát figyelembe vevő fejlesztést, az egyéni 

sajátosságokhoz igazított tanulási környezetet értjük. Ez kissé leegyszerűsítve azt jelenti, 

hogy a tanár - figyelembe véve a gyerekek eltérő személyi jellemzőit, személyiségét és 

pillanatnyi tudását - az oktatási cél elérése érdekében eltérő feladatot ad a tanulóknak, azaz 

a tanítás középpontjában nem a tananyag, hanem a gyermek áll. 

 

Csoportmunka és kooperatív tanulás 

 

Az egyéni munka mellett a gyerekek párban végezhető feladatokat kaphatnak és 

csoportokban is dolgozhatnak. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy-egy asztalhoz külön 

csoportba ültetjük a jobb és gyengébb képességűnek tartott gyerekeket. A csoportmunka 

sokkal inkább arról szól, hogy a közös felelősségre és munkamegosztásra építve igazi 

együttműködésre, azaz kooperativitásra sarkaljuk tanítványainkat. 

A kooperatív tanulás során a gyermekek nem csak az együttműködési képességüket 

fejlesztik, hanem egymástól is tudnak tanulni, azaz egy ilyen osztályban nem a tanár az 

ismeretek egyedüli birtokosa. A pedagógus, felszabadulva a kizárólagos ismeretközlő 
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feladat alól, egyrészt segítőként, támogatóként, mint a tanulókkal együtt dolgozó 

„munkatárs” vehet részt a csoportok munkájában, másrészt koordinátorként irányítja is azt.  

Egy ilyen osztályban a pedagógus diákjait partnerként kezeli és ösztönzi őket az 

együttműködésre. A kooperatív tanulás során a csoporttagok megtanulnak egymásra 

figyelni, az egyéni verseny helyett a csoportteljesítmény kerül előtérbe. A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a tanulók a „verseny helyett együttműködést” hirdető szemléletet átviszik az 

élet más területeire is, ami alapvetően meghatározza az emberekkel való kapcsolatukat.  

 

Projektek 

 

Hazánkban a hagyományos iskolai oktatás során az egyes tudományoknak egy-egy 

iskolai tantárgyat feleltetünk meg, s a tanár feladata, hogy „kicsiben”, a tanulók életkori 

sajátosságaihoz igazítva tanítsa meg a tudomány egyszerűsített elemeit.  

A világ azonban nem tantárgyakra bontva működik. Amerikai reformpedagógusok 

vetették fel, hogy az oktatás során nem egymástól elhatárolt részeket, hanem a világ 

komplexitását kell megmutatni a gyerekeknek, hisz a világ is összetett jelenségekből áll, s 

lényegében minden feladat megoldásához mozgósítani kell mindazt, amit az ember tud.  

A projekt-módszer lényege, hogy elméleti ismeretek meghallgatása és megtanulása 

helyett a tanulók valami konkrét, kézzelfogható „terméket” készítenek el.  

Egy adott téma iránt érdeklődő tanulók az osztály- és évfolyamkereteken átívelő 

csoportba szerveződve mélyülnek el a feladat megoldásában. Ennek során jórészt önálló 

munkával, szükség szerint a projektcsoporton belüli belső munkamegosztással (kiscsoportok 

szervezésével), a tanórai és a tantárgyi keretektől függetlenül tevékenykednek. A munka 

során szükséges elméleti tudnivalókat maguk kutatják fel, meglévő és frissen szerzett 

tudásukat megosztják egymással. 

 

 

Az intézmény képzés szerkezete 2020. szeptember 01-jétől 

a) alapfeladatok [Nkt. 4. §] 

1. óvodai nevelés, 

2. nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 

3. általános iskolai nevelés-oktatás, 

4. nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, 

5. kollégiumi ellátás, 

6. nemzetiségi kollégiumi ellátás, 

7. gimnáziumi nevelés-oktatás, 

8. szakgimnáziumi nevelés-oktatás, 

9. szakközépiskolai nevelés-oktatás, 

10. nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása, 

11. nemzetiség szakgimnáziumi nevelés-oktatása, 

12. nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása, 

13. Köznevelési és Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás, 

14. felnőttoktatás, 
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15. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 

16. Bölcsődei ellátás 

17. szakképző intézmény 

18. dobbantó program (keretében alapkompetencia-fejlesztés) 

19. műhelyiskola 

20. a szakma megszerzéséhez szükséges kompetenciák tekintetében történő 

orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam 

 

Kiegészítő tevékenységek: 

 Könyvtárhasználat 

 Tornaszoba 

 Kollégium 

 Erdei iskola 

 Iskolai tanműhelyek 

 Konyha, étkeztetés 

 

Személyi feltételek 

Az intézmény vezetősége 

Igazgató: Almási Katalin 

Igazgatóhelyettesek: 

1. óvoda 

2. gimnázium 

3. általános iskola 

4. szakképző intézmény 9-11. évfolyam 

5. érettségi utáni, vagy csak szakképzési évfolyamon történő 

szakmaképzés (11-12, 13-15.évf.) gyakorlati oktatásvezető 

6. általános és tanügyi igazgatóhelyettes (minden tanügyi irányítás, 

dokumentum vezetés stb.) 

Titkárság: iskolatitkárok 

 

 

A tantestület szakmai munkaközösségei – Teamjei 

Óvódai dolgozók 

Általános iskola 

Szakképző intézmény 9-11. évfolyam (és Híd program) 

Szakképző intézmény – érettségire épülő, vagy csak szakképzési évfolyamon történő 

szakmaképzési 

Gimnáziumi 

Munkaközösség vezetőt az igazgató jelöli ki. 

 

 

Az intézmény elvárásai a pedagógusokkal szemben 

- a szakemberek arányát növeljük a továbbképzésre fordítható keret felhasználásával. 

Fontosnak tartja az iskolavezetés, hogy az intézményben dolgozók ismeretei 



21 

bővüljenek, a mindennapi alkalmazás szintjére fejlődjenek az informatika és az idegen 

nyelvi műveltségkörben. 

- az osztályfőnöki munka nevelési-tartalmi elemeit fejlesztve, tanulóink útmutatást, 

használható ismereteket szerezzenek, és válaszokat kapjanak az őket foglalkoztató 

kérdésekre. 

- az intézményben dolgozók következetesen dolgozzanak a közösen meghatározott 

feladatok teljesítésén. A szakmai és pedagógiai tevékenységben kiemelkedőt nyújtók 

érezzék munkájuk megbecsülését. A pedagógiai program elvárásainak nem teljesítése 

mind anyagilag, mind erkölcsileg jusson kifejezésre. 

- a NAT műveltségi területeit tanítani tudó, a szakmai vizsgákra, érettségi vizsgákra 

felkészíteni tudó tantestülete legyen intézményünknek. 

 

 

Az intézményi működés dologi feltételei 

Intézményünk egy székhellyel, két tagintézménnyel és több telephellyel rendelkezik. 

Székhely: 4235 Biri, Mező u. 21. 

Tagintézmények:  

4235 Biri, Mező u. 1-3. - (hrsz: 9/5) 

4235 Biri, Mező u. 2. - (hrsz: 103/2) 

 

Telephely:  

4232 Geszteréd, Petőfi u. 8. 

4320 Nagykálló, Kossuth u. 8. 

4334 Hodász, Széchenyi utca 1-3. 

4235 Biri, Fő u. 94. 

3847 Felsődobsza, Deák u. 49; 51; 53. 

4456 Tiszadob, Táncsics utca 12. 

4967 Csaholc, Kossuth utca 36-40. 

4032 Debrecen, Böszörményi út 68. A ép. 1/10 (hrsz: 19897/3/A/10) 

4235 Biri, Mező utca 12. (hrsz: 98., művészeti szaktanterem, 

szaktantermek) 

4391 Tarpa, Kossuth út 18. 

4391 Tarpa, Kossuth út 19/f 

 

 

Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, az érdekvédelem fórumai 

Dolgozói érdekvédelem 

 Tantestületi szinten 

 

Tanulói érdekvédelem 

 Osztályfőnök 

 Osztály-diák bizottság 

 

Szülői érdekvédelem 

 Iskolai Szülői Munkaközösség 
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

 

Az iskola – alapelv 

 

Több tényezőt vettünk figyelembe, amikor átgondoltuk működésünket. Elsősorban 

az alábbi kérdések megválaszolását tartottuk feladatunknak: 

a) Melyek az iskola szűkebb és tágabb környezetének igényei? 

b) Mely társadalmi és oktatási problémára reagáljon iskolánk? 

c) Mit mond ezekről a lélektan és a pedagógia? 

d) Hogyan állunk a személyi, anyagi feltételek és a felhalmozott tapasztalataink 

tekintetében? 

Fenntartónk a Közös Kincs Kht. 2004-ben eredetileg 120 fős tanulói létszámra 

alapította az intézményt, és feladatául a középfokú iskolákból lemorzsolódó fiatalok oktatási 

folyamatba való ismételt bevonását szabta, illetve az érettségi vizsgáig való eljutásukat tűzte 

ki célul. 

Ezt a létszámot már nem tudjuk tartani, akkora az igény iskolánk iránt. Nemcsak a 

körzetből jelentkeznek hozzánk, hanem regionális szintű – több régiót érintő - az érdeklődés 

intézményünk iránt. 

Kettős szorításban élünk: egyfelől a tanulók és a szülők „utolsó reményévé” válunk, 

más felől igyekszünk a „rohamot” hárítani, mert a létszám felduzzadása munkánk 

hatékonyságát fordított arányban befolyásolja. 

Újabb társadalmi igény jelentkezését is észleljük a szülők és a tanulók részéről. Eddig 

főleg más középiskolákból érkeztek tanulóink, de most azt tapasztaljuk, hogy alapfokú 

oktatásra, nevelésre is van, megnőtt az igény. A 8. osztályos tanulók és szüleik körében 

számottevően megemelkedett az érdeklődés intézményünk iránt: több tanuló szeretné nálunk 

folytatni tanulmányait közvetlenül az általános iskola befejezése után, iskolaváltás nélkül. 

 

 

Miben vagyunk mások, mint a többiek? – célok, feladatok 

 

Más iskolától abban térünk el, abban nyújtunk többet diákjainknak, hogy: 

 a kötelező tanítási órákon a nevelők előnyben részesítik az egyéni képességekhez 

igazodó munkaformákat, a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodva. A 

tehetséges tanulóknak a tanórákon differenciált egyéni munkát adunk, fejlettségi 

szintjüknek megfelelően, erejükhöz mért erőfeszítésre ösztönző feladatokkal. 

 

 Képesség-kibontakoztató és Második Esély Gimnáziumi Programot működtetünk a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentése, hátrányaik 

kompenzálása, valamint érettségig történő eljuttatása érdekében. 

 

 A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarok kezelésének terén: 
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1. Iskolai keretek között az érintett tanulók feszültségoldásának egyik 

módszere a bizalmas légkörben zajló segítő beszélgetések láncolata. 

2. Az önismereti, illetve a személyiségfejlesztő foglalkozások játékai 

lehetőséget adnak a problémás tanulóknak konfliktusmegoldó 

eszköztáruk bővítésére, pozitív viszonyulásuk kialakítására, valamint – a 

bizalom és a nyíltságfejlesztő játékok segítségével – megváltozhat az 

osztálytársakhoz, tanárokhoz való viszonyuk. 

3. A tanulók magatartási és/vagy tanulási zavarait előidéző okok 

feltárásának céljából az osztályfőnök és a gyermek-és ifjúságvédelmi 

felelős családlátogatáson vesznek részt, annak tapasztalatait megosztják 

nevelőtársaikkal és a további teendőkről döntenek. 

 

Az iskola képzési rendje 

 

Az intézménybe lépés feltételei 

 

A tanuló az iskolával a beiratkozás napjától, vagy az átvétel napjától áll tanulói 

jogviszonyban.  

 

 

Az intézménybe történő felvétel feltételei 

 

Az írásban történő jelentkezés és beiratkozás. 

 

A különböző évfolyamokra történő jelentkezés és beiratkozás feltételei mindig az 

aktuális, aznap érvényes jogszabályoknak megfelelően kezelt, alapesetben: 

 

Évfolyam Feltétel 

1. évfolyamra  6. év (életkor) 

 szülői nyilatkozatok 

 jelentkezési lap 

9. évfolyamokra  14. év (életkor) 

 az általános iskola 8. évfolyamának elvégzését tanúsító 

bizonyítvány 

 szülői nyilatkozatok 

 jelentkezési lap 

 Honvédelmi alapismeretes képzés esetén: 3,0 átlag, a 

külön jogszabályi előírásoknak megfelelő háttér 

 Emelt nyelv/testnevelés tagozat esetén: 3,5 átlag , és a 

képzés szerkezetének elfogadása (plusz órák). 3,5 alatt 

akkor vehető fel tanuló, ha képességeihez mért 

eredményei a tagozathoz kötődően igazoltak 

(versenyeredmények, affinitás, ajánlás) 

Szakképzési évfolyamokra  a kimeneti és képzési követelményekben leírtak 

szerinti feltételek teljesülése 

 bemeneti követelmények 

 pályaalkalmasság és/vagy egészségügyi alkalmasság 
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 személyes dokumentumok 

 nyilatkozatok 

 jelentkezési lap 

Gimnázium 10. 

évfolyamára 

(esti tagozat) 

 9. év folyam megléte (gimnázium vagy 

szakközépiskola/szakgimnázium) 

 18. év (életkor) + OKJ-s szakmai bizonyítvány, 

 személyi igazolvány 

 nyilatkozatok 

 jelentkezési lap 

 

A tanuló felvételéről az igazgató dönt, melyről, minden esetben, írásbeli határozatban 

tájékoztatja a tanulót, kiskorú tanuló esetén annak szüleit/gondviselőjét. 

 

 

A felvételi eljárás eredményével szembeni jogorvoslati lehetőség 

 

Az írásbeli értesítést követően a felvételről - a köznevelési törvény rendelkezéseinek 

megfelelően, az oktatásért felelős miniszter által évente kiadott tanév rendjében foglaltaknak 

megfelelően előírt határidőig. 

 

 

Az intézménybe lépés az iskola felsőbb évfolyamán 

 

 Személyi igazolvány, lakcímbejelentő kártya, születési anyakönyvi kivonat, TAJ-kártya 

 A megelőző évfolyamon szerzett év végi bizonyítvány 

 Szülői és tanulói nyilatkozatok 

 Ha a régi és az új iskolában tanult tárgyak között eltérés van az új iskolában a tanév 

eredményes folytatásának és az év végi osztályozhatóságnak, egyúttal az átvételnek a 

feltétele a megfelelő különbözeti vagy osztályozó vizsgák eredményes letétele. 

 Az igazgató engedélye. 

 

A más iskolából felsőbb évfolyamba átvétel tantárgyi követelményeit az adott 

évfolyam osztályainak képességei és az adott évfolyamra megállapított követelmények 

határozzák meg. Az átvételnél figyelembe kell venni a tanuló előző év végi és adott tanévi 

osztályzatait, egyéni képességeit (tagozatok), és az iskola változtatás egyéb körülményeit 

(például: magatartás, személyiségzavar, igazolatlan hiányzás). 

 

 

A tanulói jogviszony megszűnése 

 

a) az átvétel napján, ha a tanuló másik iskolában folytatja a tanulmányait 

b) a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló 

tanulmányait nem kívánja tovább folytatni, 

c) szakképzés esetén, az utolsó évfolyam elvégzését követő első vizsgaidőszak utolsó 

napján, 

d) a tanuló iskolából kizárása a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján, 
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e) annak a nem tanköteles tanulónak, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi 

követelményeit második alkalommal nem teljesítette. 

f) nem tanköteles tanuló esetén, ha az igazolatlan órák száma a tanévben a 30 órát 

meghaladja. 

 

 

A tanulói tevékenység szervezeti keretei tanulási alapidőre 

 

 A tanulók az iskolába felvételkor, átvételkor a hagyományos módon értelmezett 

osztályokba szerveződnek. 

 Az adott osztályba sorolást meghatározza az osztály jellege (szakmacsoport, szakma). 

 Csoportbontásban tanulják az iskola tanulói idegen nyelveket, számítástechnikát, 

komplex személyiség fejlesztés órákat, és a szakképzési évfolyamokon a központi 

programokban előírt tantárgyakat. 

 Csoportot több osztály tanulóiból is összeállíthat az iskola. 

 A fentieken túl más tantárgyak tanítása is történhet csoportbontásban, ha az iskola 

rendelkezésére álló időkeret ezt megengedi és az iskola igazgatója a érintett 

munkaközösség kezdeményezése alapján engedélyezi. 

 

 

Iskolai tevékenységek 

 

 A kötelező tanulási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások. 

 Kötetlen konzultáció tanárokkal. 

 Felkészítés tanulmányi versenyre. 

 Konzultáció a tanulási problémákról. 

 Felkészítés egyéb versenyekre. 

 Szakkör, önképzőkör, diákkör. 

 Egyéni, öntevékeny iskola könyvtár használat. 

 Egyéni öntevékeny számítógép használat. 

 Egyéni öntevékeny tornaterem, tornapálya és edzőterem használat 

 Osztály és tanulmányi kirándulások. 

 Kiállítások. 

 

A fenti lehetőségek igénybevétele, a szabad órakeret erejéig, alapvetően ingyenes, de 

a tevékenység jellegéből adódóan részben térítéses vagy önköltséges is lehet. Az iskola 

termei, eszközei csak engedéllyel használhatók, csak tanári felügyelettel. (SZMSZ, 

Házirend) 

 

 

Szociális szolgáltatások 

 

 Menzai étkeztetés. (a vonatkozó aktuális jogszabályok szerint, rászorulósági alapon, 

térítésmentesen) 

 Iskola orvosi, védőnői ellátás 

 Ügyelet iskolai rendezvényeken, tanulószobán, a menzai étkezés alatt. 

 ingyenes iskolai autóbusz az iskolába-járás támogatására 
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Nemzetiségi nevelés-oktatás 

 

Roma/cigány nemzetiségi – kizárólag magyar nyelven folyó – nevelés – oktatás - 

Cigány interkulturális oktatás 

 

Az interkulturális oktatás általános célja, hogy azokban az iskolákban, 

tanulócsoportokban, ahová cigány tanulók is járnak, cigányok és nem cigányok együtt 

ismerkedjenek meg a cigány kultúra műveltségi anyagával. 

Ismerjék meg, és felfedezett értékek alapján becsüljék szűkebb környezetük cigány 

csoportjai mellett mind a hazánkban, mind Európa más országaiban élő különböző cigány 

népcsoportok kulturális hagyományait. 

A cigány és nem cigány tanulók egyaránt legyenek büszkék hagyományos értékeikre, 

etnikai kötődésükre, és ezeket a tulajdonságokat társaikban is tiszteljék. 

Az interkulturális oktatás segíti a cigány népi hagyományok megőrzését, és az ezekre 

a hagyományokra épülő értékek továbbfejlesztését, illetve a hagyományaikat már elvesztett 

közösségeket, azok felfedezésében, újra-élesztésében. 

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

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 7.§ (2) e) pontja 

alapján, a rendelet kihirdetését követően (2020.02.09-től) hatályát vesztette „a nemzetiség 

óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet.” 

Az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról alapján, „A 

nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve” az 

oktatás.hu oldalon, a 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/nemzetisegi_iranyelvek/Ne

mzetisegi_iranyelv_alt.docx  linken jelent meg. A „Cigány, beás és romani nemzetiségi 

nevelés-oktatás” irányelve a 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/nemzetisegi_iranyelvek/Cig

any_nemzetisegi_neveles-oktatas.docx linken jelent meg s a kizárólag magyar nyelven 

folyó roma/cigány nemzetiségi nevelést-oktatást ez alapján végezzük. 

 

Segíti: 

 a cigány tanulók hátrányainak kompenzálására, a közoktatási rendszeren belüli előre-

jutásuk, illetve társadalmi beilleszkedésük elősegítésére, 

 az egymás megismerésével, és az ennek érdekében folytatott közös tevékenységekkel a 

toleranciára, a másik tiszteletére és értékeinek felfedezésére, nevelésére. 

 

A cigány közösségek különböző területen megnyilvánuló hagyományai és sajátos 

jellemzői nem csupán szoros kapcsolatban állnak egymással, de a feldolgozás szintjén csak 

erőltetve választhatók el. Ezek a hagyományok ugyanis ma még élő, szerves egységben 

jelennek meg a közösség életében: ünnepeken és a családi élet mindennapjaiban. 
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A cigány kultúra más nemzetiségi kultúráktól eltérően nem tekinthető egységesnek. 

Az egyes cigány csoportok nyelvüket, hagyományaikat, szokásaikat, ősi mesterségüket és 

művészetüket tekintve, még egy országon belül is lényeges különbségeket mutatnak. 

Mindezt figyelembe véve a program a feldolgozásnak azt az útját javasolja, amely 

mindig a helyi, a tanuló személyes élményeihez kapcsolódó kulturális értékekből indul ki, 

és ezt követően tér rá a hazánkban, majd külföldön élő, más cigány népcsoportok értékeire. 

Programunkat a választható tanórai foglalkozások keretében valósítjuk meg. 

 

 

Ruszin (kiegészítő) nemzetiségi nevelés-oktatás 

 

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

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 7.§ (2) e) pontja 

alapján, a rendelet kihirdetését követően (2020.02.09-től) hatályát vesztette „a nemzetiség 

óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet.” 

Az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról alapján, „A 

nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve” az 

oktatás.hu oldalon, a 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/nemzetisegi_iranyelvek/Ne

mzetisegi_iranyelv_alt.docx  linken jelent meg. A „Ruszin nemzetiségi nevelés-oktatás” 

irányelve a 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/nemzetisegi_iranyelvek/Rus

zin_nemzetisegi_neveles-oktatas.docx linken jelent meg s a kiegészítő ruszin nemzetiségi 

nevelést-oktatást ez alapján végezzük. 

 

 

 

Pedagógiai elveink 

 

Gyermekközpontúság 

Tantervi fejlesztéseink elsősorban a gyerekek fejlődésének érdekét szolgálják, így 

minden tevékenységet annak rendelünk alá, azt vesszük figyelembe, hogy azok miként 

hatnak a tanulókra (s nem azt, hogy melyik egyszerűbb, kényelmesebb és olcsóbb). 

 

Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás 

A programban prioritást kap az a szemlélet, hogy a tanulók a tanulási folyamat során 

minél önállóbban és a lehetőségek szerint a valós környezetben szerezzék meg a mindennapi 

életben, a közvetlen természeti és társadalmi környezetben megismerhető tudáselemeket. A 

hasznosítható, folyton változó társadalmi környezet igényeinek megfelelő ismereteket kell a 

műveltségi területnek közvetítenie, az azzal kapcsolatos tudást kell átadnia. 
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A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása 

Képességet fejleszteni ismeretek nélkül nem lehet, ezért a műveltségterületi 

fejlesztésben mindkettőnek megfelelő teret kell biztosítani. Mivel azonban a 

tudásfejlesztésnek nagyobb hagyományai vannak, módszertana kidolgozottabb. 

A képességfejlesztésre is kiemelt figyelmet kell fordítani. A tantervi programok, 

modulok kidolgozásakor arra törekszünk, hogy a képességfejlesztési módszereket a 

hozzájuk kapcsolódó tartalmi lehetőségekkel együtt alkalmazzuk. 

 

Képesség- és személyiségfejlesztés 

A programfejlesztés során az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt 

fontosságúként kezeljük a tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló 

tevékenységterületeket: a szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztését, a társadalmi 

érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus személyiség kialakítását, a társas aktivitást. 

 

Új típusú tanári attitűd 

Olyan tanulási programokat vezetünk be és dolgozunk ki, amelyek nem előadó tanárt 

igényelnek, hanem a tanulási folyamatot irányító, segítő, támogató és innovatív pedagógust. 

 

Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása 

Olyan tanulási programokat dolgozunk ki, amelyek során - az életkori 

sajátosságoknak megfelelő szinten - élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók 

tapasztalatokat szereznek, maguk fedezik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és 

összefüggéseket, azokból következtetéseket vonnak le, korábbi tapasztalataikat, ismereteiket 

és készségeiket alkalmazzák. 

Lehetőséget teremtünk arra, hogy a tanulók megfogalmazzák egyéni és csoportosan 

kialakított véleményeiket, azokat meg tudják vitatni, érvekkel alátámasztani és meg tudják 

védeni. 

 

Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség 

Differenciált tanulásszervezési módszercsomagokat alkalmazunk, amelyek lehetővé 

teszik a tanulók személyi szükségleteinek, tudásának, képességeinek, érdeklődésének és 

érdekeltségének megfelelő fejlesztést.  

Alkalmazzuk a heterogén összetételű csoportok együttes kezelésének módszereit. 

Ugyanakkor igyekszünk elérni, hogy a tanulókban kialakuljon az igény arra, hogy - egyéni 

képességeik, lehetőségeik figyelembevételével - egész életük során képezzék magukat, 

bővítsék (földrajzi-környezeti) ismereteiket. 
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Fokozatosság és folyamatosság 

Előnyben részesítjük azokat a programokat, modulrendszereket, amelyek egymásra 

épülnek, amelyek a folyamatosságot, a folytonosságot teremtik meg. Számolnak a tanulók 

különböző ütemű képességfejlődésével, az egyes képesség- és kompetenciaterületek éveken 

át tartó fejlődési folyamatával. 

 

Valóságos tanulási környezet 

Az ismeretszerzés a hagyományosnál nagyobb mértékben épül a valóságra, annak 

közvetlen és közvetett megtapasztalására, megfigyelésére és vizsgálatára. 

A tanulás hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy kedvező kapcsolatuk alakuljon ki a 

környezettel. A tartalmakat és a megközelítéseket úgy választjuk meg, hogy a tanulási 

helyzeteket a terepmunkán keresztül tapasztalják meg. 

 

A kulcskompetenciák fejlesztése 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége 

van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a munkához. 

Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy 

tudás alapú társadalomban. 

Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi 

cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. 

Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges 

elemek támogatják a másik terület kompetenciáit.  

Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: 

pl. a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a 

kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. 

 

A tanulás kompetenciái 

 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy a tanuló képes kitartóan tanulni, saját 

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

információval való hatékony gazdálkodást is. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 

feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. 

A hatékony, 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. A motiváció és a magabiztosság e 

kompetencia elengedhetetlen eleme. 

Tantárgyi gyűjtőmunka, az adatok elrendezése, a gyűjtött anyag felhasználása pl. 

szóbeli és írásbeli beszámolóban. Hivatkozás a forrásra az idézés megfelelő módjával. A 

források azonosítása. A modern technológián alapuló információhordozók megismerése. Az 

információk minőségének felismerése, értékelése, kritikája. 
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Az alapműveltség elsajátításához szükséges információk megszerzésének és 

feldolgozásának csoportos és egyéni technikáinak (lényegkiemelés, tömörítés, vázlatírás, 

szöveg-kiegészítés stb.) megismerése és gyakorlása. 

Egy téma önálló vagy csoportos feldolgozása: problémafelvetés, forrásválasztás és 

feldolgozás segítséggel. Beszámoló készítése szóban vagy írásban, hivatkozás a forrásra az 

idézés megfelelő módjával. 

Különböző tanulási stratégiák és módszerek megismerése. Egyéni tanulási stratégiák 

és technikák megválasztásának szempontjai. 

Minden nevelő számára cél, egyszersmind feladat is a tanulás tanítása. Olyan 

fiatalokat kell oktatni és nevelni, akik sikeres tanulási stratégiákkal rendelkeznek, és képesek 

kreatívan és kritikusan felhasználni az információs társadalom technológiái adta 

lehetőségeket és eszközöket. Ezáltal lehetővé válik számukra az élethosszig tartó tanulás 

képességének elsajátítása. 

Tantervünkben hangsúlyos szerepet kap a tanulóközpontú tanulásszervezés. A 

változatos tevékenységformákban folyó feladatvégzéssel az ismeretszerzésen és a 

képességek fejlesztésén kívül az is a célunk, hogy a tanulók elsajátítsák a társas 

együttműködésben való részvételt. Ezáltal fejlődik konstruktív magatartásuk, szociális 

kompetenciájuk is. 

A tanulás tanulása természetesen az oktatás egész folyamatának kiemelkedő feladata. 

A cél az, hogy a gyerekek tanulják meg, hogy miként tudják használni az együtt tanulás 

módszereit, ha nincs közvetlen pedagógusirányítás, vagyis hogyan alkalmazhatják a 

kooperatív munkaformákat házi feladatok megoldásánál, tanórán kívüli tanulás során, vagy 

ha csak egyszerűen az életben úgy adódik, hogy valamire fel kell készülniük, vagy meg kell 

oldaniuk valamilyen problémát, ami ismeretszerzést igényel. 

A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, 

stratégiáit, stílusát, szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, 

és ezekre alapozza a tanulás fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés 

tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális útjait, és életszerű tartalommal 

ruházza fel azokat. Törekedjen a gondolkodási képességek, elsősorban a rendszerezés, a 

valós vagy szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a 

problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás, 

általánosítás és konkretizálás erősítésére, mindennapokban történő felhasználására. Olyan 

tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. A tanulás az iskola 

alapfeladata, amely magába foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség 

fejlődését, fejlesztését. 

 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, 

tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és 

olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a 

társadalmi és kulturális tevékenységek során az oktatásban és képzésben, a munkában, a 

családi életben és a szabadidős tevékenységekben. 
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A szókincs, a funkcionális nyelvtan vagy az egyes nyelvi funkciók biztos ismerete 

az anyanyelvi kommunikáció feltétele. Ez az ismeretanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás 

fő típusait, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorát. 

Az anyanyelvi kompetencia feltételezi, hogy a tanuló rendelkezik azzal a 

képességgel, hogy szóban és írásban kommunikálni tud a legkülönfélébb helyzetekben. A 

kommunikációs folyamatot figyelemmel kíséri, a célnak és a helyzetnek megfelelően 

alakítani tudja. Képes érveit a helyzetnek megfelelően kifejezni, meggyőzően tolmácsolni. 

Folyamatos feladat a szókincs gyarapítása, a szavak jelentésének megismerése, hisz 

az anyanyelvi kommunikáció egyik feltétele a megfelelő szókincs ismerete. Rendelkeznie 

kell a tanulónak azzal a képességgel is, hogy figyeljen a címzettre és a kommunikációs 

helyzetre. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való 

törekvést, az esztétikai minőség tiszteletét, mások megismerésének az igényét. 

A tanuló a társaival együttműködő, kooperatív tevékenységformákban olyan 

képességekre is szert tesz, amelyeket majd a munkája során is hasznosíthat. 

A kompetenciák egymásba fonódnak, az egyik kompetenciaterülethez szükséges 

elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Ez különösen érvényes az anyanyelvi 

kommunikációra. A kezdeményezőképesség és vállalkozói, valamint a matematikai 

kompetencia magában foglalja az anyanyelvi kommunikáció képességét is. 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely 

kapcsolódik az egyén megismerő képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi kommunikáció 

feltétele a megfelelő szókincs, a funkcionális nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók biztos 

ismerete. A szókincs intenzív fejlesztése minden műveltségi területen cél. 

A nyelvtani ismeretek elsajátítását konvencionális alapokra helyeztük, azaz a 

szemben álló nyelvészeti nézetek közül a konvencionálist helyeztük előtérbe, mivel úgy 

gondoljuk, az általános iskola alapozó és fejlesztő szakasza nem alkalmas színtér nyelvészeti 

viták lefolytatására. Ugyanakkor el akartuk kerülni azt, hogy a tanulók nyelvi dogmákban 

gondolkodjanak. A hipotézisek alkotását segítjük, ha rámutatunk arra, bizonyos kérdésekben 

a nyelvészek is ütköztetik álláspontjukat. Ezzel felhívjuk a figyelmet a nyelv állandó 

változására, a nyelvészeti kutatások fontosságára. 

A kompetenciák részben fedik egymást, egymásba fonódnak: az egyik területhez 

szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Ez fokozottan érvényes az 

anyanyelvi kommunikációra. A kezdeményezőképesség és vállalkozói, valamint a 

matematikai kompetencia magában foglalja az anyanyelvi kommunikáció képességét is. 

Például a tervkészítés feltételezi az információk megértését, az írásbeli szövegalkotást. 

Ugyanez vonatkozik a matematikai utasítások megértésére, a válaszok megfogalmazására. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciája már nevében utal az 

anyanyelvi kompetenciával való szoros kapcsolatára: az esztétikai minőség tisztelete, mások 

véleményének elfogadása, az élmények és érzések kreatív kifejezése. 

A szövegértés-szövegalkotás kompetenciájának fejlesztése az eddig döntően 

kronologikusan szervezett irodalomoktatás és leíró nyelvtan tanítása helyébe az integrált 

nyelvi – irodalmi - kommunikációs képességek fejlesztését szolgáló magyartanítást állítja. 

Ennek része a kommunikációs képesség hatékony fejlesztése: 

 A kommunikáció tudatos stratégiáinak felépítése különféle közlési helyzetekben és 

szövegtípusokban; 
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 A kommunikációs magatartásmódok és tevékenységek egyszerre kreatív és normatív 

használata; 

 Az egyéni közlési stratégiák kialakítása és használata; 

 A nyelvi norma, illetve az attól való célszerű eltérés lehetőségei közti választás 

képessége; 

 A nyelvi problémaészlelés képességének folyamatos fejlesztése; 

 A szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok 

szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével; 

 A nem verbális önkifejezés képességének fejlesztése, illetve a partner nem verbális 

jelzéseinek értelmezése. 

 A kommunikációs képességfejlesztés a szövegértési-szövegalkotási kompetencia 

fejlesztésének feltétele. A működő nyelv vizsgálatával a szövegértés a következő 

szempontok szerint valósítható meg: 

 A szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése és kommunikatív alkalmazása; 

 Nyelvi adatokkal műveletek végzése; 

 Szabályfelfedeztetés: a kontextus hatása a közlések jelentésére és formájára; 

 A lineáris építkezés grammatikai szabályainak alkalmazása; 

 A szavak, terminusok, mondatok és szövegkörnyezetek kétirányú viszonyainak 

felismertetése és alkalmazása; 

 Szövegtípusok interpretálása és alkotása; 

 A szöveg logikai és tematikus szerkezete, nyelvtani tulajdonságai és a kommunikációs 

helyzet egysége mint problémamegoldó stratégia; 

 A szöveg háttérmondatainak és előfeltevéseinek szerepe a szöveg értelmezésébe; 

 A racionális és sikeres vita stratégiáinak elsajátítása. 

 

Az átfogó magyartanítás az olvasást konstruktív (az olvasó a szavakból, 

mondatokból megalkotja magában a szöveg által felidézett világot, valóságdarabot, jelentés-

összefüggést), mozgósítható előismereteken (az előzetes ismeretek folyamatos és tudatos 

mozgósításán) alapuló, cél által vezérelt, szelektív, erősen az olvasó motivációjától függő 

szövegértési tevékenységként kezeli. Természetesen más az olvasás értelme, célja a 

mindennapi, gyakorlatias hasznú szövegek esetében és más a szépirodalmi művek 

olvasásakor. Az első esetben az olvasó többnyire már valamilyen gyakorlati céllal fordul a 

szöveghez, míg az utóbbiban az esztétikai élvezet, a játék, a kikapcsolódás vagy a másokon 

keresztüli önmegértés a cél. 

A szövegértés-szövegalkotás programja nem az irodalomtörténetet vagy a 

műfajelméletet „tantervesíti”, illetve „tankönyvesíti”, hanem abból indul ki, hogy a jó 

olvasóban bizonyos képességek potenciálisan működésbe lépnek, ezért elsősorban ezeket 

kell tudatosan és módszeresen fejleszteni. 

A fejlesztés célja, hogy dinamikus és rugalmas megoldást kínáljon a 21. században 

felnövő gyermekek fejlesztési igényeire figyelő, korszerű és nyitott, „új iskola” 

megvalósulására. 

Tevékenységünk lényege, hogy a kisiskolások nevelésének legkiválóbb 

hagyományait megőrizve és továbbfejlesztve, az alternatív pedagógiák jól bevált gyakorlati 

tapasztalatait felhasználva, egyúttal a neveléstudomány legújabb eredményeire is építve új 

utakat keressünk a kisiskolások kommunikációs kultúrájának, a szövegértés, szövegalkotás 

kompetenciaterület mainál eredményesebb fejlesztéséhez. 
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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 idegen 

nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint pl. a közvetítés, más kultúrák 

megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg 

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

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

Az idegennyelv-tanulás hatékonyságának növelése érdekében szükség van az 

iskolában folyó idegennyelv-tanítási gyakorlat megújítására. A modernizációt kompetencia 

alapú nyelvtanítási programok kidolgozásával és fokozatos bevezetésével kívánjuk 

megvalósítani. Ez a kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztését jelenti. Ennek érdekében 

olyan oktatási programcsomagokat dolgoztunk ki, amelyek figyelembe veszik a tanulók 

életkori sajátosságait, érdeklődését és ismereteit; témakörök, beszédszándékok és szituációk 

köré szerveződnek; és lehetővé teszik, hogy a tanulók értelmes cselekvések során, 

kommunikatív feladatok végrehajtása közben sajátítsák el az idegen nyelvet. 

A tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és 

folyamatos fejlesztése során három szempontot kell figyelembe venni: egyrészt a tanulók és 

a társadalom szükségleteit; másrészt azokat a tanulók által elvégzendő feladatokat, amelyek 

e szükségletek kielégítéséhez elengedhetetlenek; harmadrészt pedig a feladatok 

elvégzéséhez szükséges, kialakítandó, fejlesztendő kompetenciákat. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztésére irányuló programok az 

általános és középiskolai korosztálynak és nyelvtanáraiknak szólnak. A sikeres nyelvtanulás 

egyik alapvető feltétele a nyelvileg és módszertanilag is jól képzett, motivált nyelvtanár. A 

fejlesztés során így kiemelkedő szerepet kap a tanártovábbképzés, valamint a 

programmegvalósítás mentorálása, szakértése és a támogatói rendszer kiépítése. Fontos, 

hogy az iskolákban – településtől és iskolatípustól függetlenül – egyforma arányban 

legyenek jól képzett szaktanárok, mert csakis így biztosítható az esélyegyenlőség. 

A tanulóközpontú szemlélet mellett a korszerű nyelvtanítási-nyelvtanulási eljárások 

másik sarkalatos eleme a feladat. A kommunikáció szerves része az olyan feladat, amelyben 

a résztvevők interakciót, produkciót, recepciót vagy közvetítést végeznek, illetve ezek közül 

két vagy több elem kombinációját alkalmazzák. A kommunikatív cél elérése érdekében ezek 

a feladatok megkövetelik a jelentés megértését, tisztázását és kifejezését. 

Legjellemzőbb módszerek és munkaformák az idegen nyelvi kompetencia 

fejlesztésében: a felfedezés, a megbeszélés, a vita, a dráma, a játék, a páros és csoportmunka, 

valamint a projektmunka. 

Az osztálytermi környezetben végzett tevékenységek, feladatok változatos 

szervezése számos lehetőséget kínál a tanulóknak a csoportos, páros vagy egyéni munkára. 

A munkaformák váltakozása motiválja a tanulót, valamint alkalmat teremt az új szerepek 

kipróbálására tanuló és tanár számára egyaránt. A tanár mint szervező, segítő szerepel egy-

egy feladat elvégzése során. 

A kommunikatív nyelvoktatás egyik jellemző formája a projektmunka, amelynek 

keretében a tanulók egy közös cél elérése, illetve egy közös produktum létrehozása 

érdekében működnek együtt. A projektmunka jellemzője, hogy a feladatok egy része a 

tanórán kívül is elvégezhető. A különböző munkaformák mind hozzájárulnak az önálló 

tanulóvá neveléshez, ami az egész életen át tartó nyelvtanulás elengedhetetlen feltétele. 



34 

Az idegen nyelv tanulására számos lehetőség kínálkozik a tanórán kívül is. Az 

internet, a televízió, a könyvek, újságok kiváló lehetőséget nyújtanak a nyelv kommunikatív 

helyzetekben történő alkalmazására. Az életszerű helyzetekben idegen nyelven megfelelni 

tudó tanuló a nyelvet mint eszközt használja céljai elérésére. Az így szerzett sikerélmény 

önbizalmat ad, és a további tanulásra is motiválóan hat. 

 

A digitális kompetencia 

 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak 

magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a 

következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, 

értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati 

együttműködés az interneten keresztül. 

Tisztában kell lennünk azzal, hogy az informatika mára nemcsak „betolakszik” a 

családok életébe, szűkítve a hagyományosnak tekintett kommunikációs lehetőségeket, 

hanem egyre inkább átveszi a családok, a tradicionális közösségek és az iskola szerepét a 

társadalmi szocializációban. Az internet eligazít, mintát ad, divatot diktál, információkat 

szolgáltat és szórakoztat; megkerülhetetlen szocializációs tényező, amely egyszerre 

mutathat az egyénnek utat és tévutat. Az internettől való függés kiszolgáltatottságot jelent, 

ám ugyanakkor az általa kínált lehetőségek kihasználása minden korábbinál nagyobb 

szabadságot biztosít. 

A helyes értelmezés alapjainak elsajátítása, a modern tömegkommunikáció nyújtotta 

lehetőségek kihasználása segítséget nyújthat a szociális és kulturális hátrányok 

ledolgozásában, az esélyek kiegyenlítésében. A térben és időben korlátozhatatlan 

kommunikáció és csatornáinak sokrétűsége az információk hatalmas tárházát nyitja meg 

előttünk, amelynek révén a tudás és a műveltség sokkal könnyebben elérhetővé válik, mint 

bármikor korábban. 

A tantárgy a gyerekek világának „kitágításával” elültetheti bennük a kulturális 

sokféleség tiszteletben tartását, a különböző tradíciók, nyelvek, kultúrák közötti 

kommunikáció és párbeszéd iránti érdeklődést. A megfelelő információk kiválasztása, 

illetve az egyéni és csoportos feladatok kreatív kijelölése megalapozhatja a gyerekek 

állampolgári és normatudatát, toleranciáját és empátiáját az elesettek iránt. 

Lehetőség nyílik számos, a demokráciákat és a plurális, sokrétegű társadalmakat 

jellemző probléma megvitatására és kreatív feldolgozására. Így szóba kerülhet például a 

tudományos és technológiai fejlődés hatása az egyénre, illetve annak szűkebb és tágabb 

közösségére, a fenntartható fejlődés és a környezettudatos élet kérdése, valamint a világban 

tapasztalható, mindenkire hatással lévő folyamatokért viselt egyéni és közösségi felelősség 

ügye. 

Mindezzel hozzájárulhat ahhoz, hogy majdan a társadalomnak minél több olyan tagja 

legyen, aki önállóan és felelősen tud dönteni, aki képes élni a számára is biztosított „adói és 

vevői” szabadsággal, képes a társadalomba beilleszkedni, a közjóért tenni, a közügyekben 

aktívan részt venni, vagyis fejlett szociális és állampolgári kompetenciával bír. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és 

alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak 

megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek 

éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben- felöleli 

a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a 

matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok, 

/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. 

A matematika műveltségterületének teljes egészét lefedik. Olyan 

tananyagszervezési-módszertani megoldásokat alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik, hogy 

a tanulókat bevonjuk a tudás- és készségelsajátítási folyamatába. Átalakul a 

matematikatanítás egész folyamata. Erős hangsúlyt kap a tevékenység-központú 

módszertan. A játék és az eszközhasználat, a megfelelő tanulási környezet kialakítása, a 

kooperatív tanulási technikák alkalmazása dominálja a folyamatokat. Megteremtődik a 

lehetőség arra, hogy a tanulók saját tanulási tevékenységüket felidézzék, reflektáljanak rá. 

A matematikatanulás alapja a cselekvő, személyes tapasztalatszerzés. A jó munkalégkör 

egyik feltétele a tévedés és a vita szabadságának biztosítása. 

A kidolgozásra kerülő programcsomagok az alább felsorolt készségek, képességek 

közül a számlálás, számolás, mennyiségi következtetés, valószínűségi következtetés, 

becslés, mérés, mértékegység-váltás, szövegesfeladat-megoldás, problémamegoldás, 

rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valamint az induktív következtetés 

fejlesztését segítik elő. 

A matematikai kompetencia a „matematikai tantárgyi ismeretek, a matematika 

specifikus készségek és képességek, általános készségek és képességek, valamint 

motívumok és attitűdök együttese”. 

Tudatosan kell fejleszteni a tanulók lényegkiemelő képességét, analizáló és 

diszkussziós készségét, átfogó, nagyobb összefüggések felfedezésére is képes 

gondolkodását. Erre irányul a matematika oktatásban a sokféle logikai feladat, a felfedeztető 

tanítás, az ismétlés, a rendszerezés, a szövegelemzés, a megoldások vizsgálata, a 

matematikai tartalmú játékok, és a tanár egyéniségétől, igényeitől függő, változatos 

módszertani megoldás. 

Kiemelt cél a matematikai kompetenciák megszerzése, amelyeket új módszerek 

bevezetésével lehet elősegíteni. Ilyenek például a csoport-, illetve a projektmunkák. A 

közösen, csoportban (vagy párban) végzett munka során ki kell alakítani a tanulók közötti 

együttműködést, a helyes munkamegosztást, az egyéni és a közösségi felelősségvállalást. 

A közös eredmény érdekében előtérbe kell kerülnie az egymás személyének 

tiszteletben tartásának, a szolidaritásnak, a toleranciának, a segítőkészségnek. 

Ebben a szocializációs folyamatban könnyebben fejleszthetők a tanulók egyéni 

képességei, könnyebben kialakul az intenzív érdeklődés és a kíváncsiság, ami elősegíti a 

hatékonyabb tanulást. 

„A matematikai kompetencia: az alapműveletek és arányképzés alkalmazásának 

képessége a mindennapok problémáinak megoldása érdekében, a fejben és papíron végzett 

számítások során. A hangsúly a folyamaton és a tevékenységen, valamint a tudáson van. A 

matematikai kompetencia felöleli – eltérő fokban – a matematikai gondolkodásmód 

alkalmazásának képességét és az erre irányuló hajlamot (logikus és térbeli gondolkodás), 
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valamint az ilyen jellegű megjelenítést (képletek, modellek, szerkezetek, grafikonok, 

táblázatok). 

A matematika kompetenciához szükséges tudás magában foglalja a számok, a 

mértékek és szerkezetek, az alapműveletek és alapvető matematikai fogalmak és koncepciók 

és azon kérdések megértését, amelyekre a matematika válasszal szolgálhat. 

Az egyénnek rendelkeznie kell azzal a készséggel, hogy alkalmazni tudja az alapvető 

matematikai elveket és folyamatokat a mindennapok során, otthon és a munkahelyen, 

valamint hogy követni és értékelni tudja az érvek láncolatát. Képesnek kell lennie arra, hogy 

matematikai úton indokoljon, megértse a matematikai bizonyítást és a matematika nyelvén 

kommunikáljon, valamint hogy megfelelő segédeszközöket is alkalmazzon. 

A matematika terén a pozitív hozzáállás az igazság tiszteletén és azon a törekvésen 

alapszik, hogy a dolgok okát és azok érvényességét keressük. 

 Készségek ~ számlálás, számolás, becslés 

 Gondolkodási képességek ~ rendszerezés, deduktív és induktív következtetés 

 Kommunikációs képességek ~ relációszókincs, szövegértés, térlátás 

 Tudásszerző képességek ~ problémaérzékenység, megoldás, metakogníció 

 Tanulási képességek ~ figyelem, emlékezet 

A matematikai ismereteknek igen szigorú felépülési rendjük van. Az egyes témák 

egymást feltételezik, egymást segítik, ezért ezek felépülésének logikájára fűzzük fel a 

pedagógus munkáját. A fejlesztés különféle területei szintén illeszkednek egymáshoz. A 

tevékenységek rendjét döntően a gyermekek életkori és egyéni sajátosságai határozzák meg. 

A problémafelvetés, ahol csak lehet, életszerű helyzetekből indul ki, ez a 

gyermekeket körülvevő világ jobb megértését segíti. Az egyes témakörök feldolgozása során 

a hagyományos módszerek mellett a számítógép használata is szerepet kap. 

A „bemenet vezérlésű építkezés” a kezdő szakaszban a pedagógus számára jelöl ki 

feladatokat, és kisebb hangsúlyt kapnak a gyermekkel szemben támasztott elvárások. 

Elsősorban a haladás irányát kívánja kijelölni, és a fejlesztés várható eredményeit 

fogalmazza meg. 

A kezdő szakasz végére körvonalazódik az elérendő minimális szint, amely a 

következő szakasz biztonságos elkezdését teszi lehetővé, és körvonalazódnak azok a 

képességek is, amelyek a matematikatanulás folytatásának feltételét jelentik. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

 

Az életpálya-építési kompetenciák fejlesztésének célja, hogy a közoktatásból 

kikerülő tanulók tisztában legyenek saját képességeikkel, meg tudják fogalmazni a 

jövőjükkel kapcsolatos elképzeléseiket, és ezek alapján képesek legyenek megtervezni és 

felépíteni majdani életpályájukat. Mindezeket figyelembe véve fő feladatunk tanulóink 

felkészítése arra, hogy életpálya-elképzeléseiket a valóságos, egyben változó helyzetekhez 

tudják igazítani, képesek legyenek terveiket felülvizsgálni és módosítani, erőforrásaik 

átcsoportosításával a krízishelyzeteket elkerülni. 

Az énkép és önismeret fejlesztésében fontos kihasználni azt az érzékenységet, amely 

az alapvető erkölcsi normák iránti fogékonyságból adódik. A tanulók ebben az életkorban, 

személyes életükben, sorsuk alakulásában már sokféle tapasztalattal rendelkeznek. A 
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pedagógus felelőssége és lehetősége a reális önismeret továbbfejlesztése, értékeinek 

folyamatos tudatosítása, a környezettel való harmonikus viszony formálása. Az 

önmegismerés és önkontroll, a feladatokkal vállalt felelősség magatartást irányító 

tevékenység. A kiskamaszok énképe a róluk alkotott vélemények ellenére, az önmagukkal 

szemben támasztott követelmények, elvárások hatására formálódik. Arról kell gondoskodni, 

hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésükben. 

A fejlesztés kiemelt területei: a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, 

a nemzeti identitás, a történelmi és állampolgári tudat erősítése, az elemi szintű jogismeret, 

a szociális érzékenység, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság, a 

környezetért érzett felelősség, más kultúrák megismerése és elfogadása, a humánus, 

értékeket védő magatartás fejlesztése, a demokratikus intézményrendszer használatához 

szükséges ismeretek és képességek kialakítása. Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy 

további ismereteket szerezzenek a helyi hagyományokról, a lakóhely múltjáról, továbbá a 

környék, a lakóhely természeti értékeiről, az azokat fenyegető veszélyekről és a megóvásukra 

tett erőfeszítésekről. 

Az iskolának átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. A megszerzett ismeretek 

alapján segíteni kell, hogy a tanulók tudatos szemléletévé és a gyakorlatban előhívható 

magatartási mintává váljon a környezet és a természet védelme, az egyéni életük biztonságát 

is szem előtt tartva. A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, s a hozzájuk 

vezető utak megmutatása mellett, be kell mutatni az emberi alkotásokban megtestesülő 

használati, esztétikai, formai és etikai értékeket. Az egyéni adottságok, képességek 

megismerésén alapuló önismeret hozzájárul, hogy a tanulók érdeklődésüknek megfelelő 

területen ismerkedjenek adott pályákkal. A pályaorientáció tanórai és tanórán kívüli 

tevékenységek összehangolásával, tudatos szervezésével valósulhat meg eredményesen. 

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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. 

A magyar múlt személyi, nyelvi, tárgyi értékei, szokásrendszere oly nagyok és 

szerteágazóak, hogy azokat elsorvasztani, veszni hagyni nem lehet. Kiemelt feladatunk, 

hogy a tanulók ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti 

kultúránk legjelentősebb értékeit. Ennek érdekében tanulmányozzák a kiemelkedő magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

tevékenységét, munkásságát. Ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, 

mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és 

közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és a velünk 

együtt élő más népek megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz 

vezetnek. 

Ismerjék meg a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Alapvető 

nevelési célnak tartjuk, hogy a tanulók a társadalmi és természeti környezet szűrőjén át 

alapozzák meg a nemzettudatukat, nemzeti önismeretüket, végeredményben pedig a 

hazaszeretetüket. Ismerjék meg és tiszteljék a hazánkban és környezetünkben élő más népek 

kultúráját, eredményeit! Ösztönözzük fiataljainkat a szűkebb és tágabb környezet történelmi 
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és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására! Késztessük őket az ezekért 

végzett egyéni és közösségi tevékenységre! 

Az aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés fejlesztési feladat, a civil életben 

fontos polgári lét alapjait segíti megteremteni. A társadalmi együttélés közös szabályait, 

követelményeit tudatosítja tanulóinkban. Ismeretek, képességek és megfelelő beállítódás 

szükséges ehhez. A konfliktuskezelés képessége, az együttműködés képessége, az iskolai élet 

demokratikus gyakorlatában elsajátítható felelősségvállalás, közéleti szerep gyakorlása. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái 

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az 

esztétikai megismerést. Az elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése 

fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvén. A média segítségével 

is megismerve az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális 

művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, 

a fotót s a mozgóképet. 

Az iskolai művészeti nevelés célja, hogy megszilárdítsa az esztétikai-művészeti 

alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt a tanulókban arra, hogy egyéni képességeik, 

lehetőségeik figyelembevételével egész életük során képezzék magukat, bővítsék 

műveltségterületi és kulturális ismereteiket. 

A művészeti tanítás faladata a magyar népzene, mint a zenei anyanyelv 

megismertetése, megszerettetése, valamint a zenei és esztétikai értékek közvetítése, a 

tanulók értékszemléletének, hagyományőrző magatartásának formálása, a befogadó és 

reprodukáló képesség fejlesztése. Ennek érdekében szükséges a korábban megszerzett 

művészeti készségek, képességek, ismeretek összegzése, valamint az életkori 

sajátosságokból adódóan fejlettebb szintre emelése. 

Kiemelten fontos az esztétikai ízlés formálása, a helyes ítélőképesség fejlesztése, 

mert ez teszi lehetővé az értékes műalkotások felismerésén keresztül azok elfogadását és a 

kritikai képesség kialakítását. 

Élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat szerezhetnek, maguk 

fedezhetik fel a művészeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, amelyekből 

következtetéseket vonhatnak le, így korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket 

alkalmazni tudják. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi 

életben – 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 
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képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági 

tevékenységek során van szükség. 

A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a 

bennünket körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás 

általános műveltségünk részévé vált. A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal 

okosan gazdálkodni képes egyének nélkül nem képzelhető el sem működő demokrácia, sem 

életképes piacgazdaság. 

Minden olyan országnak, amely anyagi biztonságra törekszik és szeretne helytállni a 

globális versenytérben, elemi érdeke, hogy állampolgárai nyitottak legyenek a gazdaság 

világa felé. 

A társadalom számára is nélkülözhetetlen, hogy tagjaiban pozitív attitűd alakuljon ki 

az értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség iránt. 

A gazdasági nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos 

fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéssel járó kockázatot, hasznot vagy 

költséget. Hozzájárul annak a képességnek a kialakításához, hogy egyensúlyt találjanak a 

rövidebb és hosszabb távú előnyök között. Elősegíti, hogy képessé váljanak a 

rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni 

tudást is. 

Nemcsak az egyén létérdeke, hogy okos döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről 

vagy megtakarításokról van szó, hanem a társadalomé is, amely számára komoly veszélyt 

jelenthet a pénzügyek megingása. Ezért is fontos, hogy az iskolai nevelés során kellő 

figyelmet fordítsunk a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos kérdésekre, és a 

személyiségnevelés fontos részének tekintsük az okos gazdálkodás képességének a 

kialakítását. 

 

Természettudományos kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy 

ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket 

tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló 

kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, 

előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. 

A 7–8. évfolyamokon a természettudományos nevelés eredményeként kialakul a 

gyerekekben az általános, az élet hétköznapi folyamataiban, az állampolgári léttel 

összefüggő döntésekben használható tudás. A három hagyományos természettudományi 

részműveltség-terület tanítása az iskolában együttműködésben kell, hogy történjék. Fontos, 

hogy a természetről formált kép egységes legyen, attól függetlenül, hogy a tanítás a helyi 

tantervekben rögzítetten diszciplináris, integrált, vagy komplex tantárgyakban szerveződik. 

A fizikai műveltségtartalmak feldolgozása keretében elsődlegesen azokkal a 

mechanikai, termodinamikai, elektromágneses, fénytani és atomfizikai, anyagszerkezeti 

jelenségekkel és összefüggésekkel, törvényekkel ismerkednek meg a tanulók, amelyek 

megalapozzák a korszerű fizikai világképet, és segítik a többi természettudományos tantárgy 

tanítását, tanulását. 

A kémiai műveltségtartalmak elsajátítása során a legtöbbet használt természetes és 

mesterségesen előállított anyagok legfontosabb tulajdonságait, átalakulásait és 

felhasználásuk módját ismerhetjük meg. Figyelmet fordítunk a veszélyes anyagok és 
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készítmények helyes kezelésének alapelveire is. A megfelelően megválasztott kémiai 

műveltségtartalmak tanítása és tanulása hozzájárulhat a környezetünkkel kapcsolatos felelős 

magatartás kialakulásához. 

A biológiai és egészségtani műveltségtartalmak tanulmányozásával a tanulók 

megismerik az élet sajátságait, az élő és élettelen természet szoros kapcsolatát, az élővilág 

egységét, fejlődését és rendszerszerű „működését”, az élőlények állandóságát és 

változékonyságát. 

Ezek az ismeretek a természet szeretetére, meggyőződésből fakadó, tudatos, aktív 

környezetvédelemre nevelhetnek. Az e területen megszerzett műveltség fontos eszköze lehet 

annak a törekvésnek, melynek hatására a tanulók tudatosan törekednek az egészséges 

életmóddal kapcsolatos szabályok betartására. 

 

 

 

Nevelési rendszerünk értékei 

 

A nevelés közösségi értékeket közvetítő, közösségre orientált tevékenység. A 

nevelés során azt igyekszünk elérni, hogy a nevelteket pedagógiai eszközökkel felkészítsük 

a konstruktív életvezetésre, vagyis arra, hogy szociálisan értékes, de egyénileg is 

eredményes aktivitásra legyenek képesek. Az egyén életvezetése, magatartása és 

tevékenysége alapján minősíthető. Az emberi aktivitás azonban egy meghatározott 

szubjektív feltételrendszer szabályozása alatt áll, ezért az ember magatartása és 

tevékenysége közvetlenül nem, csupán a személyiségfejlesztéssel egységben formálható. A 

nevelési feladatrendszerben elsőbbséget élvez az erkölcsi nevelés feladatainak megoldása, 

mely meghatározza a konstruktív közösségfejlesztő magatartásformákat. 

Ezek közül kiemelt: 

o A szellemi, fizikai és közéleti munka 

o A tágabb és szűkebb közösség szellemi, kulturális, természeti és egyéb 

értékeinek védelme, óvása 

o Segítőkészség 

o Fegyelmezett magatartás. 

 

Az erkölcsi magatartás alapvető szabályozó tényezője a jellem, mely szokásokból, 

példaképekből, eszményképekből és meggyőződésből épül fel. A településkörnyezetből 

következő hátrányok ellensúlyozása és nevelési hatékonyságunk fokozása érdekében 

szükség van az erkölcsi értékeket hordozó normák, magatartásbeli és tevékenységbeli 

minták közvetítésére, az értékelő és ellenőrző nevelési akciók tervszerű és gyakori 

érvényesítésére. Értékeink pontos meghatározása, elfogadtatása vezethet el iskolánk 

személyiségfejlesztő funkciójához. 

Olyan nevelési rendszert kívánunk létrehozni, amely szülő, gyerek, pedagógus 

együttműködésével biztonságos alapot ad a gyereknek a továbbfejlődéshez, valamint olyan 

értelmi, érzelmi, fizikai kondíciót, emberséget, olyan tudást, és képességeket, amelyek 

segítségével magáévá teheti a nemzeti értékeket és célokat. 
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A nevelés helyi rendszerének fejlesztésén belül kiemelt jelentőségű a tanórák 

keretében megvalósuló nevelő-oktató munka. 

 

 

Diákkép 

 

Oktató-nevelő munkánk során arra törekszünk, hogy tanulóink a képzési szakasz 

végére egyre inkább közelítsék az általunk eszményinek tartott alább vázolt képet: 

 Érzelem-gazdag, erkölcsös, tiszteli az értékeket 

 Becsületes, lelkiismeretes, kitartó, akaraterővel rendelkezik 

 Ismeri önmagát, igényességre, önfejlesztésre törekszik 

 Tanulni vágyó, szellemileg fogékony 

 Rendelkezik a társas emberi léthez nélkülözhetetlen szokások és magatartásmódok 

ismeretével és gyakorlatával 

 A közösségi, valahová tartozás érzése, a lakóhely és a haza szeretete jellemzi 

 Felelősséget vállal önmagáért és másokért 

 Következetes, de toleráns, segítőkész, változásokra, változtatásokra is képes 

 A helyzethez illően képes viselkedni, jogainak érvényt szerezni 

 Kitűzött céljaink megvalósulásának egyik feltétele az alábbi pedagógus- és szülőkép 

követése. 

 

Pedagóguskép 

 Felkészültséggel, szaktudással, gazdag módszertani kultúrával, pedagógiai 

szakismerettel rendelkezik. 

 nyitott az új információk befogadására, ismereteik folyamatos kiegészítésére és 

korszerűsítésére. 

 Következetes, igazságos és humánus 

 Világossá teszi, miért fontos a tananyag, mi az óra célja, mit kell tenni annak elérése 

érdekében. 

 Jól megválasztott módszerei biztosítják a tanulók aktivitását, felkeltik az érdeklődést. 

 Modellközvetítő szerepet tölt be, személyisége, magatartása élményforrás. 

 A tudás, a tanulás fontosságával kapcsolatos saját pozitív viszonyulását hitelesen és 

meggyőző erővel közvetíti, mint követendő mintát. 

 Munkájában igényes, pontos és fegyelmezett. 

 Egészséges életvezetés, lelki egészség, kiegyensúlyozottság, tolerancia jellemzi. 

 Felelősségérzettel, önkritikával rendelkezik, szavai tettei megfontoltak, hibáit. vállalja. 

 Az iskola által megfogalmazott alapvető értékeket hitelesen közvetíti az individualizmus 

biztosítása mellett. 

 

 

Szülőkép 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok, alapelvek elfogadása 

 A programban és a házirendben foglaltakkal összhangban történő családi nevelés. 

 Partneri kapcsolat, őszinteség, bizalom. 
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 Készség a közös problémák megoldására. 

 Korrekt véleménynyilvánítás, folyamatos kapcsolattartás ellenőrző, üzenő, fogadó óra. 

nyílt napok, szülői értekezletek útján. 

 A gyerekek iskolai munkájának figyelemmel kísérése. 

 Érdeklődés az iskola rendezvényei, a gyerekek szabadidős tevékenysége iránt 

 

 

 

A nevelő-oktató munka céljai 

 

Olyan intézmény vagyunk, amely az általános iskolától a középfokú szakképzésen át 

az érettségit adó gimnáziumi oktatásig – vagy felnőttoktatásig - megvalósítja a cigány és 

nem cigány fiatalok szegregációmentes együttélését, a tanuláshoz, a szebb élethez való jog 

gyakorlati kibontakoztatását.  

A középfokú oktatásban pedig a kilencedik osztálytól az érettségiig módot ad a 

halmozottan hátrányos helyzetű cigány és nem cigány fiatalok számára a tanulásra, a tovább 

lépésre, önbecsülésük megszerzésére, megőrzésére.  

Iskolánk egyfajta alternatíva az iskolát, mint intézményt sorozatosan kudarcként 

megélő fiataloknak. Ezáltal lehetővé válik számos kallódó fiatal reintegrálása az oktatási 

rendszerbe, miközben a település érdekei is a legmesszebbmenőkig érvényesülnek. a 

program – megfelelő feltételek megléte esetén -, képes választ adni nemcsak a régió, de akár 

hazai ill. nemzetközi méretekben is a jelentkező problémákra. 

Az iskolából kikerülő tanulók az elsajátított gondoskodási műveletek segítségével 

kreatívan – önállóan is – képesek legyenek önmaguk tudásának bővítésére, fejlesztésére, 

vagyis alapismeretük nyitott és alkalmazható legyen hétköznapi életükben, 

továbbtanulásukban egyaránt. Legyenek képesek ismereteik, kommunikációs készségeik 

(írás, olvasás, számolás, beszédkommunikáció, viselkedési kultúra) birtokában tudatosan és 

igényesen élő, feladatokat vállaló, teljesítő, egymást segítő felnőttekké válni. 

A nevelőtestület nevelő-oktató munkája alapján szeretnénk elérni, hogy iskolánkból 

végzős korában kilépő tanulók az alábbiakban felsorolt személyiségjegyek közül minél 

többel rendelkezzenek: 

 Szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli 

 Ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges pozitív magatartásformákat 

 Viselkedése udvarias, szerény 

 Rendelkezik az alapvető erkölcsi értékekkel (becsületesség, jóra törekvés, 

megbízhatóság, őszinteség, felelősségtudat) 

 Rendelkezzen szociális és társadalmi ismeretekkel (toleráns, képes legyen a másik 

ember elfogadására, segítőkészség, szeretet embertársai iránt) 

 Testben és lélekben egészséges, pozitív szokásrendszer szerint él 

 A haza iránti elkötelezettség, társadalmi érdeklődés, aktivitás 

 Etikus, életkoruknak megfelelő értékrend, döntési képesség 

 Ismeri, tiszteli, óvja, ápolja a nemzeti kultúránkat, történelmünket, a természet a 

környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait. 
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A nevelő-oktató munka feladatai 

 

Nemzeti öntudat, hazafiságra nevelés 

 Ezen fejlesztési terület intézményünkben három mélységben jelenik meg. 

 Egyrészt minden tanítványunk és óvodásaink is részt vesznek ünnepségeinken, 

amelyeken nemzeti- és államim ünnepeink kapcsán emlékezünk meg a magyar 

történelem jeles napjairól. Az ünnepségek programját úgy állítjuk össze, hogy abban 

minden korosztály és minden tagintézmény – életkorának és képességének megfelelően 

– interaktívan be tudjon kapcsolódni. 

 Az ünnepségek rendjét és idejét a mindenkori oktatást szabályzó törvények és 

rendeletek, valamint a tanévkezdő kiadványban közölt rend szerint, a munkatervben 

rögzített napokon tartjuk. 2013-tól kiemelt figyelmet kap év végén a Nemzeti 

összetartozás napja, mely intézményünk értékeihez és társadalmi küldetéséhez igazodik 

és ezen évtől kiegészül a határok nélküli nemzeti összetartozásra neveléssel.  

 

 A hagyományos ünnepköröket (karácsony, húsvét, farsang, anyák napja) iskolánk 

egyedi módon rendezi meg. Helyzetünkből adódóan – az iskola tanulóinak száma közel 

megegyezik a település lakóinak számával – a falu kulturális életében is meghatározó 

szerepet töltünk be. 

 A többi között a Mindenki Karácsonya rendezvényünk – azon túl, hogy a település lakóit 

is mozgósítja – tanulóink számára a helyi hagyományok fontosságára, továbbá az 

önkéntességre és a felelősségvállalásra is ráirányítja a figyelmet. Iskolánk az elmúlt 

esztendők során hét alkalommal vett részt a Birisi Tócsnifesztivál megrendezésében. A 

fesztivál falunapból a környék egyik legjelentősebb hagyományos gasztro- és kulturális 

rendezvényévé nőtte ki magát, amelyben az autentikus cigányzene és -tánc 

bemutatásában tanulóink is részt vesznek. 

 

 Második szintnek tekinthető a tantárgyi keretek közötti feldolgozás. A történelem, a 

magyar nyelv és irodalom, a művészetek és a társadalomismeret tantárgyak 

követelményrendszerének elsajátítása elképzelhetetlen a nemzeti öntudat, hazafiságra 

nevelés fejlesztési terület érintése nélkül. A biológia és kémia órák tananyagához 

kapcsolódóan is bemutatásra kerülnek egyes hungarikumok, amelyek a térségre 

kiemelten jellemzőek (pl: pálinka főzés). 

 A térség szülötteinek ismertetése során, biológia órán kitérünk a többi magyar tudós 

között Jósa András és Korányi Frigyes munkásságára; művészetek órán tárgyaljuk 

Ámos Imre művészetét, Kodály Zoltán és Lajtha László Kállai-kettős gyűjtéseit; magyar 

nyelv- és irodalom órán Ratkó József műveit. 

 

 Harmadik szintként tekinthető, amikor egy tantárgy tematikája alapjában véve egy vagy 

néhány fejlesztési cél megvalósítása érdekében jött létre. A hazafiságra nevelés 

kiemelten jelenik meg a katonai alapismeretek tantárgy keretei között, amely során a 

honvédelem, mint minden magyar állampolgár és minden Magyarországon tartózkodó 

természetes- és jogi személy kötelessége teljes mélységben feldolgozásra kerül. 

Természetesen a tantárgy elsajátítása során a nemzeti öntudat, hazafiságra nevelés 

mellett más fejlesztési területek is megjelennek. Az állampolgárságra, demokráciára 

nevelés; a felelősségvállalás másokért, önkéntesség és a pályaorientáció fejlesztési 
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területek a tantárgy sajátosságaiból adódóan folyamatosan és egyértelműen 

azonosíthatók, ugyanakkor más területek, mint például a médiatudatosságra nevelés és 

a fenntarthatóság, környezettudatosság nevelési célok is megjelenhetnek, amelyek 

fejlesztését is tartalmazó tematikus tervet a mellékletben mutatok be. 

 A hagyományos (népi) életmód, szokások megismerése szintén fontos cél a nemzeti 

öntudat fejlesztése során. Iskolánk tanulóinak sajátos összetétele kapcsán ehhez a célhoz 

járul hozzá a cigány népismeret tantárgyunk, amely a társas kapcsolati kultúra 

fejlesztéséhez, a toleranciához és a másság elfogadásához is bizonyítottan hozzájárul. 

 

 

A kulcskompetenciák fejlesztése 

 

Az iskolai műveltség tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a 

gazdaság, a versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió 

országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és 

képességeket, amelyek birtoklása alkalmasság teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a 

gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív 

szerepvállalásra e változások irányának és tartalmának a befolyásolásához. Ezért lett az 

iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott 

rendszere. 

Az oktatásnak – mind társadalmi, mindgazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe 

van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek 

elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások 

befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége 

van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a munkához. 

Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy 

tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, 

mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. 

Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik:, az egyikhez 

szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség 

jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A 

műveltségterületek fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jeleítik 

meg. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: 

például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a 

problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. 

 

 

Eszközeink 

 

Segítő beszélgetések – egyénizés 

A tanulókkal való egyéni foglalkozás egyik formája a segítő beszélgetések rendszere. 

Mi ezt „egyénizésnek” nevezzük.  
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Nem kötelező minden diákkal egyénizni, annak gyakoriságáról is a szükségletek 

döntenek. Van olyan diák, aki nem igényli, és van olyan, akinek aktuális állapota sűrűbb 

egyéni beszélgetést követel. 

Az egyéniző fordulhat másik pedagógushoz is, hiszen egy-egy problématípus esetleg 

más-más megoldási utat követel. Van olyan tanuló, aki helyzetéből adódóan körbejár a 

pedagógusok között. 

Az egyéniző tanár folyamatos támasza, kontrollja és közvetítője a tanulónak az 

iskolai életben, képviseli az érdekeit a tantestület előtt. 

 

Telefonos hírlánc 

A tanulóval való egyéni törődést szolgálja a telefonos hírlánc. A napi hiányzókat 

bejegyzik. Amennyiben nincs információnk a hiányzás okáról, telefonon felkeressük a 

diákot vagy szülőt. A telefonos hírlánc kettős értékkel bír, egyrészt jelzésértéke van a tanuló 

számára: fontos nekünk, érdekel bennünket a sorsod, ha szükséges támaszt, segítséget adunk 

neked. Másrészt azonnali kapcsolatot teremt a szülővel, aki szintén bevonódik az iskolai 

életbe. 

 

Sport és művészeti jellegű produkciók megtekintése 

Az egyéni foglalkozás másik eszköze tanulóink sport és művészeti jellegű 

produkcióink megtekintése. Gyakran hívnak meg bennünket ilyen alkalmakra, és mi 

fontosnak tartjuk, hogy – a szabadidő és az elfoglaltság függvényében – hol az egyik, hol a 

másik kolléga eleget tegyen a meghívásnak. 

 

Oktatásszervezés egyes feladatai 

Az oktatásszervezés terén valahol középúton vagyunk a hagyományos és a megújított 

formák között. Újításaink élet- és gyakorlat közelibbé teszik az iskolát. 

 

Miben térünk el? 

 Tanóráink 45 percesek és beosztott órarend szerint folynak. Viszont nincs órakezdést és 

–befejezést jelző csengő. A tanár érkezésével kezdődik a tanulmányi munka. Azt 

tapasztaltuk, hogy a diákok többnyire lemásolják a tanárt: ha pontosan szokott kezdeni, 

akkor ezt a mentalitást a tanulók többségében ki tudja alakítani. 

 

Tanórák, vizsgáztatás, értékelés 

 A tanár maga dönti el, hogy milyen módszerrel dolgozik a fiatalokkal. Ez lehetőséget 

teremt a többoldalú spontán párbeszédre a tananyag feldolgozása során. Az ülésrend 

maga másfajta értéket, elvárást és kevésbé hierarhizált viszonyokat közvetít más 

iskolákhoz képest. 

 A tananyag elsajátítása mellett – a kompetencia fejlesztés keretein belül – fontos, hogy 

a fiatalok gyakorlati ismeretek elsajátítására is lehetőséget kapnak. A mindennapi élethez 

elengedhetetlen tudás, mely nem feltétlenül része a tananyagnak (állampolgári 

ismeretek, adóbevallás kitöltése, stb.) szintén a személyre szabott tanulási program 

része. 

 Az értékelés számonkérés, vizsgáztatás rendszere is személyre szabott: a fiatalnak 

leginkább megfelelő vizsgatípust (írásbeli és/vagy szóbeli; felkészülési idő és a felelet 

hossza; vizsgáztató személye (szaktanár vagy meghívott), stb.) kell választani. 
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 Lehetőség szerint kerüljük a témazáró dolgozatok készíttetését. A diákok lehetőséget, 

felkérést kapnak önálló írásbeli munkák elkészítésére a tantárgyi kurzusokhoz, 

projektekhez illeszkedő módon. Ezek az írásműveknek azonban csak a vizsgára bocsátás 

feltételei lesznek, a végső értékelés a vizsgák alapján történik. 

 A vizsgajegyek átlagából kerül ki az év végi jegy, amely a magasabb évfolyamba lépés 

feltétele az adott tantárgyból. Ha egy diáknak valamely tantárgyból hiányzanak vizsgái, 

akkor nem léphet magasabb évfolyamba. Ettől függetlenül joga van hallgatni azon 

tantárgyak magasabb évfolyamának óráit, amiből letette a vizsgákat. 

 Év végén a teljesítményt, a magatartást és a szorgalmat a bizonyítványba írt jegyekkel 

és szöveges értékeléssel kell értékelni. A tizennyolc év fölötti diákjainknál a magatartás 

és a szorgalom jegyekkel történő értékelésétől el lehet tekinteni. 

 

Alkalmazott pedagógiai módszerek 

 Az óraszervezés és óravezetés is némileg eltér a klasszikustól. A tanárnak fokozottabban 

figyelnie kell a tanulók állapotára. Az órákat ennek a felmérésével érdemes indítani, ha 

együttműködni óhajtunk a csoporttal. Ezek a gyerekek elemi módon igényli a tanár és a 

diák közötti közvetlen kontaktust és azt, hogy mint teljes személyiségre figyeljünk rájuk. 

 A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális 

kibontakoztatása. 

 Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására 

és tudásának átrendeződésére. 

 

 

„Így tedd rá!” 

Az alapvetően óvodásokra kidolgozott programot, elsősorban mint játékos, 

néptáncoktatási módszert és ezen keresztül személyiségfejlesztő, hagyományápoló, 

nemzettudatot erősítő, egészségnevelési eszközt, alkalmazható tanórán kívüli választható 

tevékenységként építettük bele programunkba. 

Gyermekkorban még a játék az ismeretszerzés alapvető eszköze, de a tinédzser, a 

fiatal felnőtt és a felnőtt is szeret játszani. Az „Így tedd rá!” módszer alkalmas arra, hogy az 

alapfokú művészetoktatás előkészítő évfolyamán alkalmazott „Népi játék” kerettantervvel 

szinte megegyezően, olyan ismereteket adjon át a tanulóknak, életkortól függetlenül, mely 

identitásukat, önazonosságukat segíti, testi - lelki kikapcsolódást nyújt, a ritmusérzék 

fejlesztésével a rövid, majd a bevésődéssel a hosszú távú memóriát fejleszti.  

Mint tanórán kívüli tevékenység, a kötelező jelleg sem nyomja rá az eleve elutasítás 

bélyegének veszélyét. 

Fejlesztési feladatok, célok 

– Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során 

– A ritmus – tér – térforma fogalmainak kialakítása 

– Az ugrás és forgás technikai előkészítése 

– A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési 

készségének, játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése 

– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

– A szocializációs folyamatok fejlesztése 
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– A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás– és 

játéktevékenység során 

– A ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

– Az ugrás és forgástechnika fejlesztése 

– A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményezőképesség 

fejlesztése 

– A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális 

kommunikáció szinkronjának kialakítása 

– A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés ösztönzése, a 

közösségépítés megvalósítása, a szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

 

Ajánlott tananyag tartalom 

 

A játékműveltség felmérése 

A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése 

Az alapvető mozdulattípusok 

Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes–táncos gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok  

Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és 

nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, 

szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi 

gyermekjátékokból) 

Az improvizációs tevékenység előkészítése, a játékismeret bővítése 

 

 

Honvédelmi nevelési terv 

Alapelvek 

Az intézmény a Honvéd Kadét Program keretei között segíti a képzésben résztvevő 

diákokat (a honvéd kadétokat) a honvédelmi ismereteik elmélyítésében, továbbá támogatja 

az érdeklődő diákok katonai pályaorientációját. A honvéd kadétok számára nyújtott nevelés 

biztosítja a hétköznapi élet kihívásaira történő felkészítést, valamint a katonai hivatás 

ellátásához szükséges tudás megszerzését és a fizikai állóképesség javítását.  

 

Az intézmény honvédelmi nevelés területén vállalt küldetése 

- a katonai hivatás pozitív értékeinek átadása (hazaszeretet, rend, fegyelem, 

bajtársiasság); 

- a Magyar Honvédség társadalmi támogatásának erősítése; 

- a honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása; 

- a honvédelmi alapismeretek tantárgyból emeltszintű érettségi vizsgázás 

lehetőségének biztosítása; 

- a honvédelemhez kapcsolódó tanórán kívüli elfoglaltságok – szakkörök, szabadidős 

programok – biztosítása; 

- az iskola pedagógusai, valamint az érdeklődő szülők számára az Önkéntes Tartalékos 

Rendszerhez történő csatlakozás lehetőségének bemutatása. 
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Személyi feltételek 

A pedagógiai célok elérésének feltétele a felkészült, megfelelő honvédelmi 

ismeretekkel is rendelkező nevelőtestület. Az iskola képes biztosítani a pedagógiai program 

honvédelmi nevelési tervének teljesítéséhez szükséges szakmai végzettséggel rendelkező 

pedagógus létszámot. 

A honvédelmi alapismeretek oktatásáért felelős pedagógusok sikeres vizsgát tettek a 

Honvédelmi Minisztérium szervezésében megvalósult, az előbbiekben említett tantárgyhoz 

kapcsolódó 120 órás pedagógus továbbképzésen. 

A továbbképzés elvégzését – a honvéd kadét osztályok képzési céljához történő 

azonosulás érdekében – javasoljuk – és a lehetőségek függvényében biztosítjuk – az említett 

osztályokban tanító valamennyi pedagógus számára. Cél, hogy az intézmény pedagógusai 

folyamatosan bővítsék, korszerűsítsék – honvédelmi jellegű – ismereteiket. 

 

A képzés  

A képzést sikeresen teljesítő honvéd kadétok magasszintű honvédelmi műveltséggel 

és a katonai hivatással járó próbatételekre történő rálátással kell, hogy rendelkezzenek. A 

végzős honvéd kadét a képzés eredményeként a honvédelem ügyéhez szilárdan és pozitívan 

kötődik, morális értékrendje már kialakult és megingathatatlan. 

 

Hosszútávú célok 

- honvédelem ügyét ismerő és értő, felelősségteljes állampolgárok nevelése; 

- a diákok általános honvédelmi ismereteinek bővítése; 

 

- a katonai pályára jelentkezéshez szükséges alkalmasság – fizikai és szellemi 

alkalmasság – elérésének lehetőségét biztosítani a honvéd kadétok számára. 

 

Rövidtávú célok 

- a honvéd kadétok érettségire történő felkészítése; 

-  a képzéshez kapcsolódó, tanórán kívüli honvédelemhez kötődő foglalkozások 

élményszerű megvalósítása; 

- a honvéd kadétok nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésére irányuló 

felkészültségének biztosítása; 

- a honvéd kadétok fizikai képességének folyamatos fejlesztése. 

 

A képzés eredménye: 

A képzés eredményeként a honvéd kadétoktól az iskola elvárja: 

- az általános fegyelem iránti igényt; 

- egyszemélyi vezetői rendszer elfogadását; 

- a csapatmunka szeretetét; 

- a fizikai megmérettetéseken, sportversenyeken történő részvételt; 

- az egészséges életmód iránti igényt. 

 

A személyiségfejlődés támogatása 
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Az intézmény a Magyar Honvédség értékrendjének figyelembevételével határozza 

meg azokat a célokat, amelyek a honvéd kadétok személyiségfejlődését támogathatják az 

oktatáson keresztül. 

 

Stabil értékrend kialakítása 

A honvéd kadétokat tanító karizmatikus pedagógusok a diákok otthonról hozott 

mintáit kiegészítve, esetenként tartalommal feltöltve, előre meghatározott szempontok 

alapján stabilizálják a diákok értékrendjét.  Ez a folyamat a honvéd kadétok fizikai, szellemi 

és lelki megerősödését szolgálja.  

A képzésben résztvevő diákok mentális képességeit folyamatosan szükséges 

erősíteni és a megfelelő fizikai teherbírás eléréséhez újabb és újabb megmérettetések elé kell 

állítani őket. A kihívások leküzdésével formálódik jellemük, megnő az önbizalmuk. Ezáltal 

a képzés végére minden honvéd kadétban kialakul a megfelelő erkölcsi tartás és a szilárd 

jellem. 

 

A kialakítandó magatartásformákhoz kapcsolódó pedagógiai tevékenység 

A fizikai megmérettetésekhez szükséges egészséges, sportos életvitel gyakorlásának 

elsajátításához szükséges tanári tevékenység: 

- a higiénés szokások rögzítése; 

- rendszeres sportolás fontosságának elfogadtatása; 

- a betegségek megelőzéséhez, az egészség megőrzéséhez szükséges ismeretek 

átadása; 

- preventív célzatú felvilágosítás a tudatmódosító szerekről; 

- az egészséges táplálkozás megismertetése. 

 

A szellemi értékek átadásához szükséges pedagógusi tevékenység: 

- a kulturáltság iránti igény és művelődési szokások kialakítása;  

- az információk feldolgozásához szükséges gondolkodás kialakítása; 

- környezettudatosság kialakítása; 

- idegennyelv megtanítása; 

- infokommunikációs kultúra ismeretének átadása; 

- az anyanyelv, a szülőföld szeretetének kialakítása; 

- nemzeti szimbólumaink ismeretének, tiszteletének kialakítása; 

- a Magyar Honvédség tiszteletének kialakítása; 

- az európai szellemiség megismertetése. 

 

A diákok lelki fejlődésének eléréséhez megvalósítandó feladatok: 

- magabiztosság kialakítása; 

- önfejlesztési igény kialakítása; 

- tudatosság a karrier tervezésében; 

- kudarcok elfogadásának képessége. 

 

Közösségfejlesztés támogatása 

A hagyományőrzés a közösségfejlesztés, a bajtársiasság kialakításának egyik 

meghatározó színtere. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít nemzeti ünnepeinkre. 
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A honvédelmi nevelés részeként az iskola kiemelt eseményként kezeli a Honvédelem 

napjáról (május 21.) és a Hősök napjáról (május első vasárnapja) történő megemlékezést, 

valamint a hősi halált halt katonák emlékének ápolása céljából történő hadisírgondozást. 

 

Ifjúságvédelem támogatása 

Az ifjúságvédelmet az iskola komplex honvédelmi nevelési programja hatékonyan 

támogatja. A halmozottan hátrányos, illetve a hátrányos helyzetű honvéd kadétokkal 

kapcsolatban az intézmény ifjúságvédelmi koordinátora a hatályos ifjúságvédelmi 

törvényben foglaltak alapján szervezi tevékenységét. 

 

Szenvedélybetegségek, prevenció 

A tinédzserek életében a deviáns viselkedésformák iránt egyfajta nyitottság 

figyelhető meg. Általános veszélyforrásként jelenik meg a dohányzás, alkohol- és 

droghasználattal kapcsolatos problémakör.  

Kiemelten fontos a diákok preventív jellegű tájékoztatása, illetve a tudatosan 

választott, szenvedélybetegségektől mentes, egészséges életvitel választásának erősítése. A 

tudatmódosító szerek elkerülésében segítséget jelent a honvédelmi nevelésből adódó 

fegyelem, rend és szervezettség követése, amelyet minden honvéd kadéttól megkövetel az 

iskola. 

 

Esélyegyenlőség biztosítása 

A szociálisan hátrányos helyzetű diákok számára a Honvédelmi Minisztérium 

ösztöndíj elnyerésére irányuló pályázati lehetőségeket biztosít. 

A Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjra azok a 3,00 feletti 

tanulmányi átlagot elérő hátrányos helyzetű vagy roma fiatalok pályázhatnak, akik a 

10/2017. (III.24.) HM utasításban foglaltaknak megfelelnek. 

A Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra a legalább 4,50 tanulmányi eredményt 

elérő, példás magaviseletű, testnevelésből legalább jó érdemjeggyel rendelkező diákok 

nyújthatnak be pályázati adatlapot. A pályázati feltételeket a 10/2017. (III.24.) HM utasítás 

rögzíti. 

 

 

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 

 

Intézményekkel 

 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézmény 

munkakapcsolatban áll a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával 

 A megyei pedagógiai intézménnyel 
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 A környező és a tanulók volt nevelő - oktató intézményeivel 

 A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: gyermekvédelmi szolgálatokkal 

 szakképzési országos és megyei szervezetivel, hivatalaival 

 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  

 SZ-SZ-B. megyei Kereskedelmi és Iparkamarával 

 Közművelődési intézményekkel. 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

 

Egészségügyi ellátó intézményekkel 

 

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetőség kapcsolatot tart 

fenn a Nagykálló Városi Szociális és Egészségügyi Központ illetékes egészségügyi 

dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

Az iskolaorvos mellett működő asszisztens vezeti az egészségügyi nyilvántartásokat 

és szervezi a szűréseket.  

Az iskolában két védőnő látja el a szűrővizsgálati feladatokat. 

Évente megszervezésre kerül 1 alkalommal: 

o fogászati 

o szemészeti 

o belgyógyászati, szűrővizsgálat 

 

Ifjúságvédelmi szervezetekkel 

 

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelősei rendszeres kapcsolatot tartanak a gyermekjóléti szolgálatokkal. A 

munkakapcsolat felügyeletéért vezető helyettes a felelős (a munkaköri leírás szerint). 

Az osztályfőnökök figyelemmel kísérik a tanulók életkörülményeit, viselkedésüket, 

tanulmányi előmenetelüket. A problémás eseteket jelzik az ifjúságvédelmi felelősöknek. Az 

osztályfőnök ifjúságvédelmi felelőssel közösen megpróbálja felderíteni a problémák 

forrásait. Ha a megoldáshoz segítség kell a tagintézmény vezető tájékoztatása mellett az 

ifjúságvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot az illetés gyermekjóléti szolgálattal. Egyéb 

külső szervek tanulókkal kapcsolatos megkeresése esetén, a tagintézmény vezető, az 

ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök bevonásával kezelik a problémát. 

Kiemelten a gyermekjóléti szolgálathoz kell fordulni: 

o ha a tanuló szülei nem működnek együtt az iskolával, 

o ha a tankötelezettség teljesítése veszélyben van 

 



52 

Szakmai gyakorlati helyekkel, tanulószerződéses partnerekkel 

 Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola KLIK 150008 4334 Hodász Széchenyi 

utca 1-3. 

 Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde 4334 Hodász, Bem J. u. 3-5. 

 Biri Polgármesteri Hivatal 4235 Biri, Kossuth Lajos u. 4. 

 Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Nagykállói 

Intézményegység 4320 Nagykálló, Kossuth u. 40. 

 Bentlakásos Idősek Otthona 4231 Bököny, Debreceni utca 52-54. 

és tanévente újabbak. 

 

 

Kapcsolódás más projektekhez és azok integrálása a pedagógiai kultúrába - EFOP 

3.2.6-16-2016-00001 projekt 

 

Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 „A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése 

a köznevelési intézményekben” című projekt keretében, a Színház-és Filmművészeti 

Egyetem partnerintézményeként az átvett szakmai programkövetelmények anyagát, 

módszertanát, a színjátékos és személyiségfejlesztő játékokat, gyakorlatokat alkalmazzuk a 

dráma órákon, valamint a szabadidős tevékenységek során, nyári napközis és bentlakásos 

táborokban. 

 

 

A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

 

A tanulók nevelésében, lelki fejlődésükben, szemléletmódjuk változásában nemcsak 

a tanári-nevelői munkának van nagy szerepe, hanem a közösségben tartalmasan eltöltött 

időnek is. A középiskolai közösségben kialakuló egymás iránti figyelem, törődés, a másikért 

érzett felelősség jobbá teszi a csoport életét, annak tagjai örömet találnak az együttes 

munkában, és könnyebben oldanak meg problémákat.  

A közösségfejlesztés pedagógiai megközelítéséből adódó tevékenységek: csoportos 

szabadidős tevékenységek kezdeményezése (kirándulások, táborok szervezése es 

lebonyolítása, ünnepek, rendezvények, kulturális programok szervezése). 

A közösségi es szabadidős programok között – a lehetőségekhez mérten – helyet kell 

kapjanak a különböző sporttevékenységek is. A sport a szórakozás es az örömkeltés mellett 

fejleszti a kapcsolatteremtő képességet, a toleranciát, az egészséges életmódot, a testkultúrát, 

a testi es lelki alkalmazkodást, illetve a fizikai es lelki kondíciót. 

Fontos eleme a közösségfejlesztésnek a diákok családjainak minél szelesebb körű 

bevonása, közösségi programok biztosítása (álláskeresési klub, stb.), a helyi szociális és 

pedagógiai ellátórendszerrel (családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, védőnői 

hálózat, pedagógiai szakszolgálat, stb.), történő együttműködés. 
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A közösségépítés fő területei 

 Tanórák (szaktárgyi, mentori) 

 Tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, kirándulások, rendezvények, stb.) 

 Szabadidős tevékenységek 

 

Feladatok 

 A társas együttélés szabályainak megismertetése, alakítása 

 Az óvilághoz és az újvilághoz kapcsolódó kulturális örökségünk sajátosságainak 

megismertetése 

 Ismeretek és tevékenységek elsajátíttatása, melyek segítenek az otthon, a lakóhely, a 

szülőföld, a közvetlen és tágabb környezet megismerésében 

 Különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások összehasonlító elemzése 

 Környezete állapotának megőrzése, illetve jobbítása 

 Kommunikációs készségek fejlesztése 

 Az egészségre káros környezeti hatások megismertetése, az elkerülés módjai 

 A kooperatív tanulás alkalmazása 

 Az egyéni és közösségi érdekek összehangolása 

 

Tanári segítőmunka a közösségfejlesztésben 

 A tanulók, az egyes csoportok kezdeményezéseinek, ill. azok megvalósításának segítése 

 Feltételek biztosítása a közösségi cselekvések gyakorlására, egyúttal maga is tegyen 

kezdeményezéseket 

 A kommunikációs kultúra megalapozása (vitafórumok, véleménynyilvánítási 

lehetőségek, érvek, ellenérvek kifejtése, stb.) 

 A beteg, a fogyatékkal élő emberek iránti segítőkészség kialakítása, fokozása 

 

Ajánlott módszerek 

- Körbeszélgetés 

- Szituációs játékok 

- Drámajátékok 

- Felmérések 

- Irodalmi művek elemzése 

- Közös problémamegoldás 

- Közösségi feladatvégzés 

- Kooperatív tanulás 

- Kritikai gondolkodás 

- Vitarendezés 

- Témahét 

 

Tanulóink döntő többségénél sérülnek a kapcsolatkezelési kompetenciák és a 

közösségi szerepvállalások. A különböző közösségekbe való szerves beilleszkedés elemi 

létfeltételei és a tanulást motiváló erő. 

A közösségépítésben próbálunk a tanulók önszerveződésére alapozni, de azt 

tapasztaljuk, hogy nélkülözhetetlen a pedagógusok szerepe e téren is. A csoporton belül 

nekik kell modellt nyújtaniuk a közösségi magatartási formákra. 
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Iskolánkban az osztályfőnökök egyik kardinális feladata a csoportkohézió erősítése, 

a csoportstruktúra alakítása, a csoport irányítása. Ehhez naponta találkoznia kell az 

osztállyal, figyelemmel kell kísérnie és megbeszélnie az aktuális dolgokat, eseményeket. 

Kvázi szülővé kell válnia. 

A közösségépítés számtalan eszközével élünk, amelynek egy része a hagyományos 

iskolákban is működik, a másik részét pedig mi alakítottuk ki. Sok esetben nem az 

eszközöket kell újra kitalálni, hanem másképp kell alkalmazni. 

 

Szabadidős foglalkozások 

 Azt hihetnénk, hogy azok a diákok, akik nem szeretnek iskolába járni, a szabadidejükben 

tevékenyek. Ez rendszerint nem így van. Szabadidejükben sokszor csak tengenek-

lengenek, nyugtalanul cikáznak ide-oda. Kisebb részük űz valamilyen hobbit vagy 

folytat művészeti vagy sporttevékenységet. Ezért fontos őket a szabadidő tartalmas 

eltöltésére, a szórakozás és a kötelesség összehangolására késztetni. Tanulási motivációt 

generáló hatása van annak, ha valaki elkötelezetten és elmélyülten foglalkozik 

valamivel. 

 Az iskolának nem elegendő a tanórákat biztosítani, ezen túl a fenti feladatot is el kell 

látnia, ha tanulási sikerhez szeretné juttatni diákjait. 

 

Iskolai hagyományteremtés 

 Minden közösségnek szüksége van „gyökerekre”, szimbólumokra, amelyekkel 

önazonosságát kifejezi, amelyekre építkezik. A mi iskolánk is él a hagyományteremtés 

megszokott eszközeivel, mi is megszervezzük a szalagavatót, a ballagást, a tablót, 

fényképalbumot állítunk össze, videón örökítjük meg az eseményeket. 

 

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje 

Képesség-kibontakoztató program 

 

A társadalmi elvárások óriásiak a pedagógusokkal szemben, az oktató, ismeretátadó 

funkció mellett egyre inkább előtérbe kerül a személyiségformálás, a családi szocializáció 

mulasztásaiból eredő reedukáció, a családgondozás és a gyermekek magatartási zavarainak 

helyrehozó funkciója. Nem közömbös számunkra, hogy hogyan sikerül a hátrányos helyzetű 

gyerekeknek a képességbeli szintre hozása, személyiségfejlődésük és szocializációjuk 

megtámogatása, annak érdekében, hogy növeljük társadalmi beilleszkedési esélyeiket. 

A szociális hátrányok kompenzálására képesség-kibontakoztató és integrációs 

programot működhet az intézmény. A program ad lehetőséget (óvodai fejlesztő, iskolai 

képesség-kibontakoztató vagy integrációs program - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

/171-173.§/) a szociális hátrányok kompenzálására, az egyéni képességek 

kibontakoztatására.. 

Az képesség-kibontakoztató felkészítés pedagógiai rendszerének fontos kitételei az 

együttnevelés, a tapasztalati tanulás és az együttműködés.  
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Iskolánkban eddig is az együttnevelés került előtérbe, a tanulóink együtt vannak 

mind a tanítási órákon, mind a szabadidős tevékenységek során is, ugyanakkor ügyelünk 

arra, hogy a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyerekeknél egyénre szabottan 

történjen a képességkibontakoztatás. 

Képesség-kibontakoztató programunk célja, az eltérő családi háttérrel rendelkező, 

különböző képességű és fejlettségű gyermekek együttfejlesztése, együttnevelése az 

esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Ezért szükség van a már meglévő programjaink 

továbbfejlesztésére, új módszerek alkalmazására a tanítás–tanulás folyamatában, a 

pedagógusok tapasztalati tudásának gyarapítására. 

 

Az integrációt, képesség-kibontakoztatást elősegítő módszertani elemek 

 A differenciált egyéni bánásmód és egyéni ütem meghatározása a pedagógiai 

programban, 

 Kooperativitás – tantestületi továbbképzés 

 Beszélgető körök: mentális egészségvédő és drog-prevenciós csoport működése 

 Hatékony tanuló megismerési technikák (beszélgetés, viselkedés megfigyelése) 

 Projektmódszer alkalmazása 

 

 

Komprehenzív iskolamodell 

 

Intézményünk igyekszik a XXI. század kihívásainak megfelelni a hagyományos 

működési mechanizmusa átalakításával differenciáltabb, hatékonyabb tanulásszervezést, és 

ezáltal eredményesebb nevelést tesz lehetővé. 

1-6. évfolyam: Alapozó-bevezető, kezdő-szakasz 

A hosszabb idő lehetővé teszi az eltérő haladási ütemű, életkorú tanulók együtt 

tanulását, az alapkészségek stabilizációját. Az alapkészségek fejlesztésére fordított idő 

meghosszabbítása mellett a szaktanári rendszert később, lassabban, fokozatosan vezetjük be. 

7-10. évfolyam: Fejlesztő, általános műveltséget megszilárdító szakasz 

Az általános műveltséget közvetítő, a kulcskompetenciák stabil beépülését elősegítő, 

szaktárgyi rendszerben tanító képzési szakasz. Ebben a szakaszban is együtt tanítjuk 

valamennyi tanulónkat. A hosszabb alapozó szakaszra építve elkerüljük az általános 

műveltséget közvetítő szakasz megkettőződését, az eltérő felkészültségű, különböző 

adottságú tanulók számára pedig a szakasz végén elágazó képzési irányokat ajánlunk. 

11-12. évfolyam: Kultúraközvetítés és pályaorientáció 

Tanítványaink a 10. osztály elvégzése után sem kényszerülnek intézményváltásra. 

Egyéni motivációtól függően lehetőség van felkészülni az érettségire vagy szakképzésen 

való részvételre. A 12. évfolyam után – amennyiben tanítványunk nem kíván továbbtanulni 

– helyben is lehetőség van érettségire épülő középfokú- vagy felsőfokú szakképzettség 

megszerzésére. 
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Második Esély Gimnáziumi Program a kezdetektől 

 

A Második Esély Gimnáziumi Program célja, hogy segítse a középiskolai 

végzettséggel nem rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott vagy azt korábban 

elhagyó tanköteles, illetve nem tanköteles korú fiatalokat a középfokú végzettség, illetve az 

érettségi megszerzésében. Ennek érdekében olyan új – tanulást támogató, az egyéni tanulási 

igényekre reagáló – tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk, melyek korábban nem, vagy 

csak elszórtan voltak jelen a közoktatás középfokú intézményeiben. 

Az új tanulási formák bevezetésének célja, hogy csökkentse a tanulási kudarcokat és 

ezáltal a tanulói célcsoport lemorzsolódását, valamint képessé tegye a pedagógusaikat arra, 

hogy a tanulás világától már eltávolodott tanulókat újból, eredményesen be tudják vonni az 

oktatásba annak érdekében, hogy az érintettek saját tanulási pályára állva sajátítsák el a 

további életük alakításához nélkülözhetetlen kompetenciákat. 

A pedagógiai program elsősorban a készség- és képességfejlesztésre épül. 

A Második Esély Gimnáziumban kötelező: 

- az alternatív pedagógiai módszerek alkalmazása, és  

- követelmény a diákot passzivitásra késztető frontális és demonstratív 

oktatás kerülése.  

A pedagógiai nevelés nem a tananyagra és a szorosan vett iskolai órákra 

korlátozódik, hanem a bekerülő fiatalok teljes életére hatnia kell. Fontos, hogy az iskola 

sikerélmények megvalósulásának helyszínévé alakuljon át. 

Az oktatási folyamat meghatározó jellemzője a személyközpontú tanulásszervezés, 

egyéni fejlesztés, mely lehetővé teszi, és felgyorsítja a sikeres felzárkózást, és a kívánt 

tanulmányi célok megvalósítását. A sikeres tanulásszervezési munka alapja az oktatási és a 

segítő munka egységben való kezelése, és a közösség, mint személyiségfejlesztő erő 

központba helyezése. Az oktatás/képzés központi célja ugyanakkor a kompetenciafejlesztés, 

a fiatalok képessé tétele az élethosszig tartó tanulásra és az elhelyezkedésre. 

A személyközpontú tanulásszervezés az oktatási intézmény típusától (gimnázium, 

szakiskola, szakközépiskola, stb.) függetlenül megvalósítható. Lényege a tanuló 

képességeihez és tudásához igazított tanulási folyamat feltételeinek kialakítása, és annak 

közösen kidolgozott ütemterv (egyéni tanulási terv) alapján történő lebonyolítása. 

A pedagógiai módszerek tekintetében a változatosságra törekvés azért bír 

jelentőséggel, mert csak pozitív élményekkel lehet feledtetni a korábbi tanulmányok során 

elszenvedett kudarcokat, illetve felkelteni a hiányzó motivációt. 

A Második Esély Gimnáziumi programoknak újszerű pedagógiai módszereket és 

tanulásszervezési eljárásokat kell alkalmazniuk, mint például: 

 az egyéni tanulói igényeknek megfelelő előrehaladás biztosítása, a rugalmas 

vizsgáztatási rend és a szöveges értékelés alkalmazásának bevezetése; 

 kooperatív tanítási technikák, projektmódszer, drámapedagógia, stb. alkalmazása; 

 tanulás-módszertani ismeretek átadása, önismereti foglalkozások szervezése és 

csoportos foglalkozások a közösségfejlesztés érdekében. 

 

„A hátrányos helyzetű tanulók iskolai kudarcainak csökkentésére irányuló fenti 

stratégiák alkalmazása során a következő fontos elveket tartjuk szem előtt: 
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 Legyenek egyértelmű, világos szabályok számukra. 

 A hátrányos helyzetű gyermekek képességeivel kapcsolatos elvárásaink legyenek 

reálisak. 

 Pozitívan álljunk hozzá az eredményeikhez, eredménytelenségeiket, hibáikat toleráljuk. 

 Segítsünk azoknak a képességeknek, készségeknek felfedezésében, 

kibontakoztatásában, ahol sikereket érhetnek el (sportolás, művészetek /tánc, dráma, 

rajz, kézművesség/, szabadidős programok). 

 A pedagógus személye, viselkedése, életvitele követendő modell legyen számukra. 

 Hagyjuk, hogy az interakciós kapcsolatokban a gyermek adhasson, a bennük lévő 

pozitív energiákat mozgósítsuk. 

 Finoman törjük át tiltakozásukat. 

 Legyen sok dicséret és kevés dorgálás. 

 Minden gyermek kapjon néha személyre szóló feladatot, amelynek elvégzését 

ellenőrizzük, értékeljük, ha lehet, kiállítást rendezzünk belőlük.” 

 

 

Eljárásaink, avagy kiemelt fejlesztési területek az esélyprogramban 

a) motiváció, 

b) a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése, 

c) az egyéni tanulási stílus megtalálása, 

d) az önálló és egyéni tanulási technikák kialakítása és fejlesztése. 

 

a) A motiváció 

Az eltökéltség a tanulásra, a tanulási tevékenység, az aktivitás megindítása, a 

feladatok megértése, az ismeretek különböző helyzetekben való alkalmazása fontos feltétele 

a sikernek. A tanulás és a motiváció viszonyában a motiváció feltétel, cél és eszköz 

egyszerre. Cél, mert a belső motiváció elérésére törekszünk, eszköz, mert a megfelelő 

hatékonyságú tanulást segíti elő. Azért, hogy a tanulási motivációt fejleszthessük, a program 

során a tanuló megismerheti a már meglévő tanulási motívumait, a gyakorlatok során 

működésbe tudja hozni azokat a tanult eszközökkel, képes lesz tovább fejleszteni a 

meglévőket, vagy ha nincsenek ilyenek, akkor az újakat kialakítani. 

 

b) A tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése 

Az önmotiválás és a hosszú távú erőfeszítésre való képesség fejlesztése nem más, 

mint az érzelmi intelligencia fejlesztése, ami éppen ezeknek a képességeknek a meglétét és 

aktivizálását jelenti – a megpróbáltatások ellenére az indulatok megfékezése, a szükségletek 

késleltetése. Az empátia, a társakra való ráhangolódás, az erőszakmentes konfliktuskezelés, 

az együttműködés, a jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, a munkával való 

elégedettség és a jó légkör megteremtése segít azokban az élethelyzetekben, amelyekbe a 

tanuló munkavállalóként kerül. 

 

c) A tanulási stílus 

Az érzékszervek más és más arányban vesznek részt a tanulásban. Minél több 

érzékszervünket használjuk, a tanulás annál eredményesebb lesz. A domináns tanulási 
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stílusok személyenként változnak. Ez azt jelenti, hogy az egyik tanuló az egyik módszer 

segítségével tud a legjobban tanulni, míg egy másik nem. A program segíti az egyéni tanulási 

stílusok megismerését, azok eredményes használhatóságát. A gyakorlatok és tesztek során a 

tanuló meg- és felismeri, továbbá meg tudja keresni a saját maga számára leginkább 

megfelelő tanulási stílust. 

 

d) A tanulás fejlesztése – önálló (és egyéni) tanulási technikák 

Ebben a szakaszban az aktív tanulási folyamat megvalósítása, a tananyag 

élményszerű elsajátításának lehetősége teremtődik meg. Az ismertetett és kipróbálható 

tanulási technikák segítségével lemérhető az egyéni tanulás eredményessége. Ezáltal a 

tanulók önbizalma, aktív részvétele erősödik, kialakul az értő odafigyelés képessége. 

 

Az iskolában alkalmazott, a tanulási sikerekhez és az iskolai kudarcok leküzdéséhez vezető 

megoldások, módszerek összefoglalása 

Sorszám Program Rövid (módszertani) leírás 

1. Szociális támogatás 

A számos területre kiterjedő (tankönyvvásárlási, 

utazási, speciális étkeztetésre irányuló) támogatás 

jelentőségét az adja, hogy ezek nélkül a tanulók 

többsége nem vagy csak komoly nehézségek árán 

tudna az oktatásban részt venni. 

2. 
A belépő tanulók 

felzárkóztatása 

A program célja a tanulók olvasás – írás - számolás 

terén mutatkozó hiányosságainak feltérképezése 

és pótlása (tantárgyi szintfelmérés) 

3. 
Egyéne szabott 

speciális programok 

1. Az egyéni foglalkozásokra épített speciális, 

a tanuló beilleszkedését elősegítő 

kommunikáció kialakítása tanárok-tanuló között 

2. Speciális, egyénre szabott „tripartid fogadóórák” 

megszervezése a szülő – tanuló - pedagógus 

részvételével. 

3. A tanulóval közösen kialakított haladási ütemterv 

készítése és „szerződésben” történő rögzítése 

4. 

A sikereket elősegítő 

iskolai és tanórai szintű 

programok 

1. Kiscsoportokban (max. 15 fő) történő tanítás 

2. Differenciált, az egyéni képességeket figyelembe 

vevő óravezetés 

3. Emelt óraszám biztosítása magyar, történelem és 

matematika tantárgyakból 

5. 
Intézményi szintű 

megoldások 

Speciális, szervezett rendszeres tanórán kívüli 

programok, 

rendszeres szakmai továbbképzés a pedagógusok 

számára,  

gyakorlathoz közelítő, gyakorlatba ágyazott „elméleti 

oktatás” 

 

A „kollégisták fejlesztése” a következő főbb oktatási-nevelési területekre irányul: 

- kulturális és társadalmi felzárkózás; 

- önismeret fejlesztése; 
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- tantárgyhoz nem köthető kreativitásfejlesztés; 

- jogkövető magatartásra nevelés; 

- vállalkozói attitűd fejlesztése; 

- kortárs csoporti team-építő és vezetési ismeretek és készségek fejlesztése; 

- cigány népismeret és kultúra. 

Az iskola és a kollégium közös tevékenysége a hátrányos helyzetű tehetséges 

tanulók, romák felsőoktatásba való bejutását segíti elő. 

 

 

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések 

 

A továbbtanulást erősítő kezdeményezések program célja a középiskolai 

lemorzsolódás csökkentése, a hátrányos helyzetű középiskolai tanulók középfokú 

végzettségének megszerzése, ezáltal segítve elő a tanulók felsőoktatási képzésbe való 

bejutását.  

 

Alapvető cél, hogy a diákok a képzés lezárását követően olyan középfokú 

végzettséggel rendelkezzenek, amellyel növelik munkaerőpiacra lépésük, foglalkoztatásuk 

esélyeit. Illetve, hogy a tanulók a tankötelezettség megszűnésével ne legyenek 

iskolaelhagyók, ezáltal az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma csökkenjen. 

A célok elérésében, a program során újszerű pedagógiai módszereket és 

tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk, mint: 

- egyéni tanulói igényekhez igazított fejlesztés; 

- egyéni tanulói igényekhez igazított programok; 

- rugalmas vizsgáztatási rend; 

- tanulás-módszertani ismeretek átadása,  

- csoportos foglalkozások a közösségfejlesztés érdekében. 

 

Alternatív tanulási formákat támogató tevékenységek: 

o egyéni tanulói igényekre reagáló, újszerű tanulási útvonalat biztosító 

gyakorlat megvalósítása 

o egyéni fejlesztési terv készítése 

o pedagógiai munkát támogató szolgáltatások nyújtása 

 mentorrendszer működtetése 

 személyközpontú pedagógiai módszer alkalmazása 

 cigány interkulturális nevelés 

 mérés 

Az eljárások és tevékenységek alkalmazásával elérhető, hogy a középfokú 

végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma és 

aránya növekedjen, továbbá a felsőoktatásba vezető útjuk megerősödjön. 

Ha mindezt véghez tudjuk vinni a diákokkal és a szülőkkel együttműködve, akkor 

képesek lesznek arra, hogy a sikeres érettségi és felvételi vizsga letétele után helytálljanak a 

felsőoktatási intézmények hallgatóiként, s majd képesek legyenek arra, hogy megfeleljenek 

a munkába állás kihívásainak akár Magyarországon, akár az Európai Unióban helyezkednek 

el. 
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A Második Esély Gimnáziumi program 2018-tól – elvek és módszerek a tanulói 

igényekhez igazítottan 

 

Bevezetés 

 

A Második Esély iskolák feladata, hogy a tanköteles koron túli tanulókat 

visszavezesse a tanulás világába, s ott, az által olyan végzettséget, képesítést szerezzen, 

mellyel el tud helyezkedni, be tud illeszkedni a társadalomba és saját életéért felelős felnőtté 

válik. 

Az intézmény harmadjára valósit meg Második Esély programot. Az első olyan 

program azonban, amelyben már nemcsak gimnáziumi, hanem szakközépiskolai diákok is 

részt vesznek. 

1. Miért tartja fontosnak az intézmény ezt a pályázati lehetőségbe rejtett, társadalmi 

problémát orvosolni szándékozó módszert? 

2. Hogyan működteti a programot? 

3. Milyen visszacsatolási elemeket tart beépíthetőnek, hogy mérhetővé váljanak „az 

eredmények” (minőségirányitás) – s legfőképp, mihez képest? 

4. Milyen tovább fejlesztésre, önálló, állam által elismert támogatott oktatási formává 

tevő elemeket tárt fel és azok kapcsán a meglévő köznevelési rendszert szabályzó 

jogszabályokban milyen módosításokat tart elengedhetetlennek? 

S legfőképp  

5. Hogyan válhat a tanulási életút jelenleg is, 3 éves kortól szabályozott előrehaladást 

előíró rendszerébe, ellentétek nélkül beilleszthető oktatási formává, új intézmény 

típussá?  

 

Mindezen kérdésekre is megpróbálok a program gyakorlati, a megvalósításának 

módját kötelező és választható pályázati elemekben, valamint a „Második Esély program 

sztenderdben” szinte részletesen előíró pályázati felhívásra az intézmény által benyújtott s 

támogatottként elbírált pályázat felhívása alapján, válaszolni, ismertetni.  

A nyertes pályázat: 

Pályázat azonosítószáma: EFOP 3.1.9-17-2017-00012. 

Pályázat címe: „Iskolapad újra töltve – Második esély programok támogatása a Dankó 

Pista többcélú intézmény középiskolai egységében” 

 

 

Az intézmény rövid bemutatása 

 

Minden köznevelési intézménynek azonos, típushoz és települési adottsághoz illő 

programmal kell rendelkeznie. „Mitől más a Dankó?” - a környezetében is, hol negatíve, hol 

épp elismerően fogalomként emlegetett intézmény, a mi intézményünk, „a Dankó”? 

Elsősorban abban, hogy magánszemélyek által alapított gazdasági társaság, egy 

család hozta létre és tartja fenn, működteti ma is.  

Kezdetektől az a fő célja, hogy a térség alacsony iskolázottságú, abból bármi oknál 

fogva kimaradt lakosságának, s azok igy hátrányos helyzetű, vagy más okok folytán még 

inkább, azaz halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeik, s azok gyermekei számára 

nyújtson olyan iskolai közeget, ahol el- és befogadják őket, segítik tanulásukat. Mindezek 

által, elősegítve, hogy érettségit és/vagy szakmai képzettséget is szerezve, új, eséllyel 

induljanak neki az életnek. 
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Abban is különbözik, hogy a tanuló az első. Az Ő és családjuk, környezetük 

megismerése, elfogadása az alapja a nevelő munkának.  

Az intézmény a szaknyelv alapján „többcélú”, ami a mindennapi nyelven azt jelenti, 

hogy óvodától szakmaképzésig, minden Magyarországon ismert - általános vagy alap - 

köznevelési intézménytípus megtalálható benne. 

Nincsennek átjárhatósági, átmeneti gondjai, mert egy helyen nevelődnek az ovisok 

és tanulnak a gimisek, de képződnek a szakmai vizsgára például a gyakorlaton a szakács 

tanulók is. 

Az intézmény felvállaltan roma nemzetiségi nevelést – oktatást folytató óvoda és 

iskola. A cigány kisebbségi népismeret / roma nemzetiségi nevelés – oktatás minden 

alapfeladat esetében beépült a napi gyakorlatába. Ezen a területen az elmúlt 3 évben hol a 

Ham Ko Ham zenekar, hol a színjátszó csoport vagy annak egyes tagjainak sikerei, illetve a 

Terne Cserhajla zenekar maradandó élményt nyújtó fellépései jelentik a büszkeséget. 

A Dankó más, mint más iskola, mert fenntartója és intézményvezetője soha nem tért 

el az eredeti céljától. Minden változás ellenére, a hátrányos helyeztű és elsősorban roma 

emberek oktatása a legfontosabb számukra. Ehhez, ha kellett minden évben bővítettek, 

módosították a szakképzés kínálatát vagy a gimnáziumi képzés tantárgyi struktúráját, de 

minden ilyen változás alapja az eredeti célhoz történő igazodás volt, hogy 

- a térségben élő,  

- alacsony iskolai végzettséggel rendelkező,  

- az iskolát abba hagyó, vagy abból kimaradó/túlkoros, 

- hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,  

- vagy épp munkanélküli,  

- s a romák  

tanulás által történő életesélyeit növeljék, saját életükért felelős emberekké nevelését 

segítsék, ezen célt elérjék. 

 

 

A forrás 

 

Az EFOP 3.1.9-17-2017-00012. - „Iskolapad újra töltve – Második esély programok 

támogatása a Dankó Pista többcélú intézmény középiskolai egységében” pályázat 

Az „Iskolapad újratöltve” konstrukció célja: 

- a középfokú végzettséggel nem rendelkező,  

- tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése,  

- érettségi bizonyítvány,  

- szakképesítés megszerzésének támogatása,  

mely szorosan kapcsolódik a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás megelőzése EFOP célkitűzéshez is.  

A konstrukció olyan második esély típusú programokat támogatott, mely  

- személyközpontú,  

- komplex és alternatív pedagógiai hatásrendszerű,  

- rugalmas, egyéni tanulási utak biztosításával  

képes megszólítani azokat a fiatalokat, akik a hagyományos iskolarendszerbe nem tudtak 

beilleszkedni, akik számára a hagyományos oktatási forma kudarcot hozott. 

 

A célcsoport  

- nehéz háttérrel rendelkezik,  

- nagyon sérülékeny,  
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így gyakran az életvezetéshez, a társadalomba illeszkedéshez is szüksége van támogatásra. 

Ehhez hasonlóan 

- a szakmai képzés közbeni vagy  

- a munkahelyi viselkedésük is  

jóval több problémát okozhat, mint a hagyományos oktatási formákban résztvevők esetében.  

A második esély programokban ezért, az oktatási és komplex segítő szolgáltatások 

szerves egészet alkotnak. Alapvető fontosságú tehát, a programban dolgozó valamennyi 

szakember felkészítése, továbbképzése. 

A második esély típusú iskolák, a célcsoport révén rá vannak kényszerítve a 

tanulóközpontúságuk, innovatív megoldások alkalmazására. 

A támogatás célcsoportja - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

45. § (3) és a 60. §- ban; valamint a 97. § (1) bekezdéseiben foglaltakra -: 

- a tankötelezettségi koron túli általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók, 

fiatalok, akik  

- a programba belépéskor még nem töltötték be a 25. életévüket, és  

- az iskolarendszert bármilyen ok miatt korábban már elhagyták, továbbá  

- a program megvalósításában résztvevő pedagógusok.  

A programba bevont tanulók legalább 30%-ának roma származásúnak kell lennie, 

amiről az „Önkéntes nyilatkozat roma származásról” nyomtatvány kitöltésével és aláírásával 

nyilatkozhatnak. 

A programba bevont tanulók az intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak. 

A második esély típusú programokban minimum 20, célcsoportbeli tanulónak kell 

részt vennie. 

 

 

Mit, miért, avagy a „Második Esély program” indokoltsága az intézményben  

 

(Miért tartja fontosnak az intézmény ezt a pályázati lehetőségbe rejtett, társadalmi 

problémát orvosolni szándékozó módszert?) 

 

A 2017 – 2018-as tanév volt a második, amikor jelentést kellett leadni a végzettség 

nélküli korai iskolaelhagyást rögzítő Központi Információs Rendszerben létrehozott 

felületen.  

Az elmúlt négy félévben érétkeinek enyhe emelkedést mutatnak, azonban a kép nem 

reális. 

Ahogy a jogszabály elő írja a röviden „lemorzsolódással veszélyeztett”-ekre 

vonatkozó kritériumokat, szinte a teljes intézmény tanulólétszáma, a vizsgált évfolyamokon, 

érintett lehetne valamelyik alapján, azonban a felületre történő adatközléshez, az ott 

megadott kikötések szerint, a szűrési feltétel: a tanuló átlagának vizsgálata a meghatározott 

értékhez képest. (3,0 – általános iskola - vagy 2,5 - középiskola – alatti, illetve ha 1,1 romlott 

az előző félévhez az átlaga) Ezeken túlmenően egyéb tényezők meglétét nem kell vizsgálni 

másoknál.  

A valóságban sokkal több gyermek / tanuló veszélyeztettet a lemorzsolódással, amit 

nem a tanulmányi átlaga mutat reálisan, hanem az életkörülményeire utaló egyéb, szociális 

mutatók, amit azonban az átlagok alapján sokaknál nem kell vizsgálni. 

A valóságban a lemorzsolódás oka az az ingerszegény (emocionális), s szociálisan is 

elmaradt, létminimumon lévő, vagy az alatti környezet, amiben a gyermek / tanuló él, illetve 

a csak negatív ingerekkel teli – ami lehet otthoni és iskolai is, ha az, vagy annak egy 

munkavállalója nem elfogadó, befogadó. 
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Nagyon sok olyan tanköteles korú és még több tanköteles koron túli fiatal él az iskola 

vonzáskörzetében, akik nem fejezték be az iskolát, mert nem jártak. Nem feladták, csak nem 

jártak. A társadalombiztostás, vagy egyéb szociális ellátás miatt felkeresik, megkeresik az 

intézményt, Igazgatónőt és elhatározást tesznek, megígérnek mindent. Az esélyt mindenki 

megkapja. 

Sok olyan tanuló is felkeresi a Dankót, aki korábban valamiért feladta. Lassan, 

osztályfőnökeiknek, vagy valamely kollégának, akiben úgy érzik, megbízhatnak, elmondják 

saját történetüket. Tudják, hogy Igazgatónőnél mindig van egy esély; hogy a Dankó nem az 

a hely, ahol lemondanak bárkiről. Legfeljebb a diák lehet kishitű és adja fel.  

Az iskola az elmúlt években a megye távolabbi, még elmaradottabb infrastrukturális, 

falusias környezetben élő embereknek is felvállalta a helyben történő képzés/oktatás 

biztosításával az esélynövelést. A határmenti falvakban nincs munkahely, a napszám mellett 

az esetleges, a közeli nagyobb település gyáraiban történő elhelyezkedés, szakképzett 

munkásként történő elhelyezkedés nyújthat, jelent biztos megélhetést számukra.  

A lemorzsolódás veszélye, az intézmény és telephelyeinek környezetében élők 

életkörülményei, igényei egyértelműen azt mutatják, hogy esélyre van szükségük. Hogy ez 

egy második, vagy sokadik, az mind – mind az egyén saját élettörténetétől, helyzetétől függ. 

Igény azonban úgy van rá, mint a kenyérre reggel a boltban várakozóknak. 

 

 

Kik a résztvevői a programnak 

 

a) diákok 

A programba bevonható tanulók: 

- a tankötelezettségi koron túli – tizenhatodik életévét betöltött - általános iskolai 

végzettséggel rendelkező tanulók, fiatalok, akik  

- a programba belépéskor még nem töltötték be a 25. életévüket, és  

- az iskolarendszert bármilyen ok miatt korábban már elhagyták. 

- 30%-uk (önkéntes nyilatkozat alapján) roma. 

 

Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében az ebbe a korosztályba tartozó fiatalok 

majdnem 25%-a érintett. A fiatalok többsége az általános iskola befejezése után, alkalmi 

vagy napi bejelentős munkával igyekszik megkeresni arra a pénzt, hogy megtanuljon 

vezetni, és elmegy Budapestre vagy más területre munkát vállalni. A másik része, a 

szülőkkel marad és velük, belőlük él. Jobb esetben munkát vállal helyben vagy közel, de 

amit keres azt napról – napra élve fel is éli. 

A Második Esély programmal, a mentorral biztositani lehet a „felügyeletet”, annak 

nyomon követesét, segítését, hogy ne adja fel, jusson el az érettségiig vagy a szakmai 

vizsgáig. 

Ennek keretében: 

- legalább kéthetente, vagy megbeszélés szerint, találkozik a mentoráltal,  

- rendszeresen online kapcsolatot tart a mentorálttal, ha annak feltételei adottak, 

- rendszeresen megbeszélést tart kollégáival, a tanuló előre haladásáról. 

 

b) mentorok 

A programban résztvevő tanulók egyéni bánásmódját elősegítő személy a mentor. 

Feladata: rendszeres, tervezett, az egyéni fejlődést és életvezetést segítő szerep, 

kapcsolattartás. A mentoráltak maximalizált létszáma 3 fő mentoronként. 
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A mentori kiválasztás legfontosabb szempontja a személyiség segítő munkára való 

alkalmassága. Az intézményben minden mentor egyben pedagógus is.  

A mentor – mentorált párok kialakítása során, figyelembe kell venni, hogy mindkét 

fél elfogadja a másikat, bizalom legyen köztük, azaz a mentor és mentorált közösen 

dönthessenek.  

A mentor nemcsak a mentorálttal, hanem annak családjával, hozzátartozóival, a 

mentorálttal kapcsolatosan szóba kerülő partnerekkel, aktív és személyes kapcsolatot tart. 

 

c) partnerek 

Az intézmény széles partneri körrel rendelkezik a települési önkormányzatoktól, 

megyei és minisztériumi intézményekig, egészségügyi, szociális és gazdasági szereplőkkel 

egyaránt. 

A rendszeres kapcsolattartást, a mentoráltakhoz igazodó ügyek esetében a projekt 

vezetői, az intézmény vezetése mindig segíti. Külső, további partnerek bevonása a 

projekthez kapcsolódó tapasztalatcserére olyan intézményekkel történő kapcsolatfelvételt 

foglal magában, amelyek részesei szintén a projektnek. A helyi adottságok befolyásoló 

tényezőként történő mérlegelése adhatja meg a program új szintre, önálló intézmény típussá 

válásának elmozdítására vonatkozó tervek reális alapját. 

 

 

A program működtetése, működése, azaz a „sztenderdek” a gyakorlatban  

(Hogyan működteti a programot?) 

 

Pedagógiai alapelvek 

 

A második esély szó azt jelenti, hogy eltérő módon kell megszólítani a tanulókat, 

akiket a hagyományos köznevelési rendszer nem tudott megtartani.  

Személyre szabott, egyéni bánásmódot igénylő oktatás, amely a tanulmányi 

időkeretet is rugalmasan kezeli.  

A Második esély programot megvalósító intézmény személyre szabott 

tanulásszervezést biztosító pedagógiai módszereket és eljárásokat alkalmaz. 

A személyre szabott tanulásszervezés: 

- a mentorálás,  

- egyéni fejlődési terv 

- a fiatallal foglalkozó pedagógusok és segítők team munkáján keresztül valósul 

meg s van hatással a tanuló környezetére is (család, barátok, intézmények). 

Ebben a helyzetben, a második (sokadik) esély biztosításánál a pedagógia nem reagál 

a problémára, hanem segít nem előidézni azt.  

 

Működési feltételek 

 

Személyi, tárgyi és szervezeti-működési feltételei vannak.  

 

Személyi feltételek 

A kiválasztás legfontosabb szempontja a személyiség segítő munkára való 

alkalmassága. A pedagógusok, tanulásszervezés szempontjából gazdag módszer- és 

eszköztárral rendelkeznek. 

A tanulókkal foglalkozó szakemberek teamben tevékenykednek. 
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Közösen tervezik meg meg és alakítják ki a megfelelő – formális, non-formális és 

informális tanulásra egyaránt lehetőséget biztosító – tanulási környezetet, magát a működést 

is. 

 

Tanulási környezet kialakítása, a tárgyi és eszközbeli feltételek 

 

Barátságos, más, olyan amiben a csoport tanulni tud, jól érzi magát, nem feszélyezett. 

- könnyen mozgatható asztalok, székek; 

- szükséges taneszközök, tanulási segédletek 

- iskolai könyvtár használata, 

- számítógépek a teremben internet hozzáféréssel (lehetőleg minimum 3 db.), 

- audio-vizuális eszközök 

- polcok, szekrények a tároláshoz. 

Segít, ha van beszélgető sarok, kis teakonyha, esetleg fejlesztő játékok, társas 

játékok, szimulációs szoftverek, különböző művészeti tevékenységeket segítő eszközök, 

IKT eszközök és sportszerek stb. 

 

A szervezeti feltételek kialakítása – projektmenedzsment feladata 

 

A program tartalmát a már működő iskola adottságaival és lehetőségeivel szükséges 

összehangolni a célcsoport szükségleteivel, például az alábbi szempontokat: 

- munkában áll-e a leendő tanuló, és ha igen, hogyan hangolhatók össze a 

munkahelyi és iskolai elvárások, miként biztosítható az iskolai jelenlét; 

- szakképesítést nyújtó képzés esetén valóban piacképes-e az adott szakma, 

biztos-e, hogy a képzettség megszerzését követően valóban munkát kaphat; 

- milyen tanulási, szociális, kulturális deficittel kapcsolódik a programba, ezek 

mely része és miként mérsékelhető, a tanulási hiányosságok pótlása hogyan 

biztosítható; 

- van-e lehetősége otthoni felkészülésre, tanulásra is, vagy ebben is az iskola 

segítségére van szüksége; 

- kell-e valakinek a gondozási feladatait is ellátnia (gyermek, kisebb testvér/ek, 

idős szülő, beteg hozzátartozó), ha igen, hogyan hangolhatók össze ezek az 

iskolai kötelezettségekkel; 

- esti képzés esetén haza tud-e még jutni, és ha nem, hogyan lehet segítséget 

nyújtani a számára; 

- csak a hagyományos iskolai tanév indulásakor (szeptemberben), vagy más 

időpontban is be lehet kapcsolódni az iskolai oktatásba-képzésbe, és ha igen, 

akkor milyen szervezéssel oldható ez meg; 

- tud-e az iskola kellő rugalmassággal reagálni az élethelyzetben váratlanul 

bekövetkező súlyos változásokra, az ilyen indokok miatt lehet-e visszatérni, 

szüneteltetni a „tanulói” státuszt, szüneteltetés esetén milyen kapcsolattartás 

szükséges stb. 

 

Célcsoport bevonása 

 

A célcsoport nagy része olyan élethelyzetben van, mely nem teszi lehetővé, hogy 

tájékozódjanak az oktatási lehetőségekről.  

A célcsoport heterogén, életkorban, végzettségben teljesen különböző tanulók 

kerülnek be az intézménybe.  
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Az intézmény csak olyan tanulót vehet fel, melynél vállalja, hogy biztosítja az 

igények és szükségletek kielégítésére vonatkozó feltételeket.  

Az iskolának a tanuló jelentkezésekor ismertetnie kell az egyéni fejlődési tervre 

épülő szerződéses rendszert, mely a program alapja. Csak olyan tanuló lehet része az 

oktatásnak, aki ezt a szerződéses rendszert elfogadja. 

A belépő fiatalok különböző motivációs szinteken lehetnek: lehet, hogy belső vagy 

külső motivációval rendelkeznek, vagy egyáltalán nem motiváltak. Az intézmény már a 

személyes bemeneti rendszerén keresztül megállapítja, hogy a tanuló milyen motiváltsági 

szinten helyezkedik el.  

A Második esély iskola a különböző, hagyományostól eltérő pedagógiai utak 

segítségével éppen a motiváció felkeltését, megerősítését, fenntartását célozza meg. 

 

Bevezető szakasz 

 

A képzésbe való bekapcsolódás első szakaszában teremtődnek meg a Második esély 

iskola sajátosságaihoz szükséges pedagógiai alapok. Ez a periódus 1-3 hónap hosszúságú. 

Elemei: 

- A tanuló komplex megismerése, mely a szükségleteit, igényeit és motivációs 

szintjeit állapítja meg. Az egyéni fejlődési terv elkészítése, aláírása. 

- Mentor-, tutor rendszer elindulása. 

- A tanulás egységeit alkotó rugalmas kisebb tanulócsoportok kialakítása az 

iskola meghatározott célrendszere alapján. 

 

A tanuló komplex megismerése és az egyéni fejlődési terv 

A komplex megismerés a tanuló szükségleteit, igényeit és motivációs szintjeit 

állapítja meg. A megismeréshez 

  „diagnosztikus mérés” (amely a tanuló alapvető szövegértési, tanulási és 

logikai kompetenciáit, meglévő ismereteit tárja fel), 

 „anamnézis” (mely a tanuló motivációs hátterét, szociális kompetenciáit, 

korábbi iskolai életútját és jelenlegi életfeltételeit vizsgálja), valamint 

 igényfelmérés (a tanuló „jövőképének” megismerése) szükséges. 

Erre építve kezdik el a tanárok, mentorok összeállítani a tanuló szükségleteit és 

igényeit. Az összeállítás alapján, azután állítja össze a tanuló- tanár- mentor hármas az 

egyéni fejlődési terv első három hónapos szakaszát, oly módon, hogy konkrét célokat 

fogalmaz meg. A három hónapos fejlődési cél mellett a fejlődési napló megfogalmaz hosszú 

távú fejlesztési célt is. Az egyéni fejlődési tervet –megbeszélését követően aláírja a tanuló 

és az őt segítő mentor és a pedagógusok. 

Az egyéni fejlődési terv (a továbbiakban: eft) egy olyan rendszer, mely a tanuló 

erősségein, gyengeségein, személyiségén, kapcsolati rendszerein keresztül fejleszt. 

Rendszeresen felülvizsgált, szükség szerint módosított, korrigált konkrét feladatokra, 

konkrétan megvalósítható célokra korlátozódik. Megvalósításának dokumentációja az 

egyéni előrehaladási naplóban történik. 

Az eft-vel olyan motivációs folyamatokat kell elindítanunk a tanulóban, amire addig 

még semmilyen intézmény nem volt képes. Ezért nem tehető egyedül a tanuló felelőssé a 

tervben meghatározottak teljesüléséért, ehhez segítségre van szüksége. Tehát az eft-ben nem 

csupán a tanuló következő szakaszra történő vállalásai kerülnek rögzítésre, hanem az is, 

hogy abban ki és konkrétan mivel segíti őt.  

A terv készítésénél mindig teljesíthető mennyiségű és megvalósítható célokat 

tűzzenek ki.  
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Egyéni előre haladási napló 

 

Az egyéni előre haladási naplónak tartalmaznia kell a tanuló összes produktumát, 

mely a fejlesztési cél megvalósítása közben született. Tartalmazni kell továbbá, hogy a 

mérési szintekhez képest az adott célok megvalósítása közben milyen képességek, és milyen 

mértékben fejlődtek. Képességek fejlődésénél konkrét készségeket, tudástartalmakat és 

attitűdöket kell felsorolni. 

 

Mentorrendszer 

 

Minden Második Esélyes intézménynek rendelkeznie kell a projektmenedzsment 

által kidolgozott mentori programmal, mely a következőket tartalmazza: 

 a mentor kiválasztásának szempontjai 

 a mentor-tanuló páros kialakításának módja 

 a mentor feladata. 

 

A tanulócsoportok 

 

A tanulócsoportok egy-egy területen (tantárgyi, szakmai tárgyi egység) egy adott 

időszakra vonatkozóan együtt tevékenykednek. 

Kialakításuk logikája az intézmény pedagógiai tartalmához igazodik, amit a 

projektmenedzsment az eft-k kialakítása során meghatározott fejlesztésekkel összhangban 

tervez meg úgy, hogy tematikai szempontból azok lefedjék a tantervi követelményeket.  

Az intézmény biztosítja a mikrocsoportok közötti átjárhatóságot. 

Egy kiscsoport nem lehet több 10-12 főnél.  

 

Fő szakasz 

Az iskolakezdés hónapjától a projekt, illetve az oktatási szakasz végéig tart. 

Alapelvei: 

- személyre szabott, egyéni bánásmódot biztosító pedagógia 

- mentorrendszer 

- team munka 

- tanulócsoport rendszerben működő tanulásszervezés 

- életpálya-építés, pályatervezés 

- fejlesztő értékelés és vizsgáztatás 

- iskola-iskola átmenet 

- önkormányzatiság 

- a családdal való kapcsolattartás 

- interkulturalizmus 

- folyamatos változás 

 

Személyre szabott, egyéni bánásmódot biztosító pedagógia 

 

A tanuló személyiségéből kiindulva szervezzük az oktatást.  

A Második esély iskola nem a tananyagot tanítja, hanem a tanulót, aki önálló, 

megismételhetetlen személyiség. A személyiséget bonyolult, kapcsolati rendszerben létező 

entitásnak fogja fel. Így a személyre szabott, egyéni oktatásnak, nevelésnek részét képezi a 

személlyel kapcsolatban lévő más entitás is, úgy, mint család, barátok, intézmények stb. A 

személyre szabott, egyéni bánásmódot biztosító pedagógia biztosítja a különböző tanulási 
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tartalmak egyéni ütemterv szerinti elsajátítását, a személyes fejlődést, a további sikeres életút 

felé indulás lehetőségét. 

 

Mentorrendszer 

 

A mentorálás iskolán kívüli kezdeményezésekre, együttműködési lehetőségekre is 

építő rendszeres, tervezett, egyéni igényekre reagáló személyre szabott fejlesztés, 

pedagógiai és életvezetési segítő, kölcsönös elfogadásra és bizalomra épülő kapcsolat. Célja 

kiemelten az egyéni fejlődés, azaz a motiváció erősödése, az egyéni tanulási utak, az önálló 

tanulás, a kommunikációs és szociális kompetenciák fejlődésének előmozdítása, valamint a 

továbbtanulás követése és segítése. 

A Második esély program fontos alapelve, hogy a tanári segítségen túl a fiataloknak 

szükségük van egy olyan plusz segítségre, akiben megbíznak, aki akár szerepmodell is lehet, 

aki fontos támasz az esetleges megrekedési és elakadási pontokon, aki a tanulót elfogadva 

inspirál az egyéni fejlődési terv céljainak elérésére.  

A mentor nem a tanuló helyett cselekszik, hanem olyan helyzeteket teremt, amelyek 

által hozzásegíti őt a helyzet megértéséhez, a problémák megoldásához, a nehézségeken való 

átlendüléshez. A mentorrendszer szorosan kapcsolódik ahhoz az alapelvhez, mely a tanulót 

önálló, egész személyiségként kezeli. 

Mentor lehet minden olyan személy, aki személyiségével, hozzáállásával, 

munkájával segíteni tudja a tanulót, abban, hogy eredményeket érjen el, akiben a tanuló 

megbízik, és aki a team aktív, elfogadott tagja. 

 

A szakmai team 

 

A szakmai team legalább kétheti rendszerességgel tart megbeszéléseket, amelyen 

minden tagja lehetőség szerint részt vesz. Az ülésein való részvétel munkának számít.  

A team feladata: 

- együttműködik a fiatalok közös kezelésének – gondozásának, tanításának – 

érdekében (esetmegbeszélő csoportfunkciót lát el); 

- folyamatosan naprakész visszajelzést ad az egyes munkatársak és a 

személyzet közös munkájáról (kontrollfunkció); 

- alakítja a segítő munka (melynek része a tanítás is!) változó igényekhez 

folytonosan igazodó – koncepcióját; 

- döntéseket hoz, és megoldási stratégiákat alakít ki a napi ügymenetre; 

- adminisztratív feladatokat lát el; 

- kialakítja a munkamegosztást; 

- felelős a benne dolgozó szakemberek lelki és szakmai karbantartásáért, 

vagyis egyfajta szupervíziót lát el (segíti a segítőket); 

- biztosítja az állandó szakmai fejlődést (szellemi műhely). 

 

Tanulásszervezés 

 

A tanulásszervezés tanulócsoport-rendszerben is működhet.  

Minden fiatal, meglévő tudásszintje alapján – ami nagy valószínűséggel az egyes 

tantárgyakból és műveltségi területeken eltérő – kezdi meg tanulmányait. 

 

A csoportok optimális létszáma 5-10 fő. Minden fiatal esetében lehetőség szerint 

biztosítani kell, hogy folyamatosan a számára legmegfelelőbb tanulócsoportba kerüljön 
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minden tantárgyból és a képességeinek megfelelő ütemben haladhasson tanulmányaiban az 

egyéni tanrend alapján.  

A cél, hogy a lehetőségekhez mérten a team javaslata alapján, mindig minden fiatal 

olyan tanulócsoport tagja legyen, mely számára a leghatékonyabb tanulási ütemet, tempót 

és módot biztosítja. 

Az iskolai lemorzsolódásért nagy részben felelős a fiatalok szociális 

kompetenciájának hiánya, így a kooperatív tanulás olyan fejlesztő közeg, mely hozzájárul a 

tanulók iskolai sikerességéhez.  

A kooperativitás gyakorlását különböző pedagógiák segítik, így többek között a 

projektpedagógia, a drámapedagógia, a különböző közös játékok, csapatjátékok, a tanórán 

és iskolán kívül szervezett különböző közös programok. Néhány ajánlott, nem frontális 

módszer, eszköz: 

- önálló kutató munka, ismeretszerzés 

- projekt módszer 

- kooperatív technikák (pl.: mozaik módszer) 

- drámapedagógiai módszerek 

- outdoor foglalkozás 

- különböző játékok (számítógépes szimuláció, fejlesztő játékok, táblajáték 

stb.) 

- fórum óra 

- disputa 

A tanórákon valamint a mentortalálkozók során kiemelt figyelmet kell szentelni az 

egyén sajátos tanulási stílusának felismerésére és a számára leginkább segítséget nyújtó 

tanulástechnikák megtalálására, fejlesztésére. 

 

Életpálya-építés, pályaorientáció 

 

A Második esély iskola tanulói számára az is fontos, hogy rendelkezzenek olyan 

egyéni élettervvel, mely elérhető és megvalósítható célokat fogalmaz meg.  

A legfőbb hiányosságok a célcsoport esetében az önbizalom és a szociális 

kompetenciák, valamint a lehetséges pályautak, így fontos szempont, hogy olyan 

tevékenységeket végezhessenek a fiatalok, amelyek során önbizalmuk növekszik, pozitív 

énkép kialakítására nyílik lehetőségük.  

A különböző foglalkozásokról adott tájékoztatásokon kívül fontos a rövid 

munkatapasztalat szerzés, illetve a munkahelyek látogatása. 

 

Fejlesztő értékelés és vizsgáztatás 

 

Eszköz: a formatív – formáló-segítő – értékelés a pedagógiai folyamatban zajló 

rendszeres visszajelzés, információnyújtás a tanárok és a tanulók számára.  

Nem minősítést, ítélkezést jelent, hanem az eredmények mellett a hibák és 

nehézségek differenciált feltárását, és ezzel a fejlődés, fejlesztés megalapozását. Ez a 

visszacsatolás lehetővé teszi a tanár számára, hogy ha szükségesnek látja, akkor módosítsa 

a nevelési-oktatási célokat, a tanítás-tanulás tartalmát és a pedagógiai, tanulási folyamatot. 

A tanulók szempontjából kitüntetett szerepe van ennek az értékelésnek, hiszen 

információkat és ösztönzést kaphatnak önkorrekciójukhoz és önértékelésük fejlesztéséhez.  

A Második esély iskola háromhavi gyakorisággal vizsgáztat, de ezt is személyre 

szabva, amikor a fiatalnak leginkább megfelelő. A vizsgajegyek átlagából kerül ki az év végi 

jegy, amely a magasabb évfolyamba lépés feltétele az adott tantárgyból. Ha egy tanulónak 
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valamely tantárgyból hiányoznak vizsgái, akkor nem léphet magasabb évfolyamba az adott 

tantárgyból. 

 

A családdal való kapcsolattartás 

 

A család partner.  

Az iskolából korábban kihullott fiatalok szüleinek sok esetben rossz élménye van az 

iskolával kapcsolatban, mások bizalmatlanok vagy éppen egyfajta hivatali-kulturális fölényt 

érzékelve maradnak távol, kerülik az intézménnyel való kapcsolatot. A Második esély 

program fontos alapelve, hogy a családra a tanuló fejlődési folyamatát támogató, 

egyenrangú, együttműködő partnerként tekint. 

Egyénenként szükséges megtalálni azt a referencia személyt/személyeket, aki/k 

hatása, befolyása vagy éppen szükségleteik tekintetbe vétele meghatározó a tanuló számára. 

 

Interkulturalizmus megjelenése 

 

Az iskola olyan szocializációs tér, mely leképezve a társadalmat segíti a fiatalokat 

abban, hogy könnyebben boldoguljanak benne. Egy társadalom soha nem lehet homogén, 

különösképpen demokratikus társadalom esetében. A bonyolult és sok szinten megjelenő 

társadalmi rétegződés különböző kultúrateremtő mechanizmusokkal jár. Ezek a kultúrák 

folyamatosan jelen vannak egy társadalomban, és különböző-féleképpen viszonyulnak 

egymáshoz.  

Ahhoz, hogy a tanulók re-szocializációja megerősödjék, az intézménynek meg kell 

szólalnia azokon a kultúra nyelveken, amelyeket a fiatalok képviselnek. 

 

Az iskola kapcsolatrendszere 

 

A Második esély iskoláknak meg kell egymással osztani tapasztalatokat, ezért fel kell 

venni egymással a kapcsolatot és folyamatosan tartani azt.  

A kommunikációnak legalább negyedévente egy alkalommal személyesen is teret 

szükséges adni. A hálózat célja, a tudáscsere és az egyes iskolák által kialakított know-how-

k megvitatása.  

 

 

Melyek a visszacsatolási elemek a programban?  

 

(Milyen visszacsatolási elemeket tart beépíthetőnek, hogy mérhetővé váljanak „az 

eredmények” (minőségirányitás) – s legfőképp, mihez képest?) 

A Második Esély program visszacsatolási elemei a partnerek elégedettségmérésén és 

a mentoráltak iskolai végzettséggel történő programban történő előre haladásán alapulnak. 

A visszacsatolás mérőeszközének olyan pontértékes pozitív tapasztalatokat, 

feltételeket tartalmazó állitásoknak szükséges lennie, melyek a negatív diszkriminációt nem 

teszik lehetővé, ugyanakkor olyan megállapításokat tesz lehetővé, melyek alapján, a 

kiértékelésnél egyértelműen azonosítható az a pontja a programnak, ahol beavatkozás 

szükséges, azaz a változtatást maga a válaszadó(k) jelzi(k). 

A PDCA ciklus a pedagógiai folyamatok tervezésének, elvégzésének – s igy 

mérésének -, ellenőrzsének és az újra tervezésnek – visszacsatolásnak – minden mozzanatát 

magában hordozza. 

Visszacsatolási elemek: 

- személyi feltételek (projektmenedzsment) 
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- személyi feltételek (mentorok) 

- személyi adottság (mentoráltak) 

- tárgyi feltételek  

- bevont partnerek 

- alkalmazott módszerek 

- team összetétele, szerepek (Belbin-teszt) 

- saját vélemény 

Az elégedettségi kérdőíveknek ezen területekre ki kell térnie, adott elemek szerphez 

rendelését figyelembe véve – személyi feltételek – értékelők köre. 

 

 

A projekt fenntartásának tervezett elemei  

 

(Milyen tovább fejlesztésre, önálló, állam által elismert támogatott oktatási formává 

tevő elemeket tárt fel és azok kapcsán a meglévő köznevelési rendszert szabályzó 

jogszabályokban milyen módosításokat tart elengedhetetlennek?) 

 

A pályázat fenntartási időszakában  

A pályázat fenntartási időszakában a projektet a pályázatban megjelölt feltételekkel 

és módon kell fenntartani. 

 

A Második Esély iskolák program intézményesítésé esetén 

 

A forrásként megjelölt pályázati kiírás és annak Második Esélyes sztenderdjében 

meghatározott elemek a program intézménytípusként történő szabályozását nem teszik 

lehetővé. Például olyan kötelező elemeket is megfogalmaz, ami adott esetben, a bevonandó 

tanuló számára nem áll rendelkezésre – internet nincs, - vagy nem hajlandó megadni ilyen 

elérhetőségét -, nem lehet online kapcsolatot tartani. 

A bevonható tanulók köre a jelenlegi nemzeti köznevelési törvényhez igazodik, 

ugyanakkor a tanulócsoportos oktatásszervezés és a szerződésen alapuló oktatási rend nem 

összeegyeztethető a jelenlegi mulasztásra vonatkozó szabályozással.  

A programban résztvevő mentorok és feladatuk egy önálló intézménytípus 

finanszírozásának megalkotásához nem tartalmazza a ténylegesen ellátott munka jellegét, 

időintervallumát, területeit. Az intézmény pedagógusokhoz rendelte a mentorációt, azonban 

ez a feladat 26 kötelező óra mellett még 3 mentorálttal megterhelő. A mentoráltak maximális 

száma elfogadható, de a kötelező óraszámot ilyen feladatot ellátó, pedagógus esetében, 

különösen, ha az intézmény típus meghatározásnál a tanulócsoportos oktatás kerül 

preferálására, más formában vagy mértekben szükséges meghatározni. 

A program intézményesítésé elválaszthatatlan a munkaerőpiaci szereplőkkel történő 

kölcsönös információ csere állandó meglétététől és a hátrányos helyzet újra-szabályozásától. 

 

 

 

Beilleszkedési zavarok kezelése 

 

A pedagógia nagy próbatétele a másság kezelése. Egyre több az ideggyenge, 

motorikus, fegyelmezetlen, olvasási és tanulási, valamint magatartás zavaros tanuló. 
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Okok:  

 A felgyorsult technika fejlődésével (TV, videó, számítógép) a pedagógus személye 

nehezen tudja felvenni a versenyt. (lassú, unalmas). 

 A technikai eszközök helyettesítik az olvasást, melyből tanulási nehézségek, tanulási 

zavarok. 

 Nincs megfelelő családi modell, a megfelelő értékrend és a pozitív szemlélet 

kialakulásához, fejlődéséhez. 

 Lelki egyensúly hiánya, mely figyelemhiányból, közömbösségi és szeretethiányból 

tevődik össze. 

 A konfliktus megoldási technikák közül a győztes-vesztes modellt alkalmazzák, ami 

hatalmi harchoz vezet. (a győztes-győztes modell helyett) 

 A súlyos takargatni való a családban. 

 

Lehetséges megoldások, feladatok: 

 A probléma meghatározása 

 A probléma elismerése, elismertetése 

 A probléma elemzése, miértek feltárása 

 Optimális megoldások kiválasztása 

 A megoldás megvalósítása 

 Az eredmény értékelése, visszacsatolás. 

 

Tanítványaink olyan jelentős része küzd ilyen problémával, hogy minden iskolai 

tevékenységünk eleve magában hordozza ezt a feladatot is. Kiemeltebb mégis a nappali 

munkarendű osztályokba járóknál, ezért a kommunikáció tantárgy felvételével külön is 

próbáljuk kezelni e gondot, de magától értetődően az osztályfőnök és minden szaktanár 

legfőbb feladata is, kiváltképpen a kezdő évfolyamon és a (nagyon gyakori) újonnan érkező 

tanulókkal kapcsolatosan. Minden pedagógusnak kötelessége kiemelten ügyelni arra, hogy 

a tanuló elégtelen érdemjegye csakis a tanulmányi, tudásbeli hiányosságokat és soha nem a 

tanuló magatartását, meg nem felelő viselkedését, meg nem jelenését osztályozza. Az esti 

tagozaton sem lehet a negatív értékelés alapja a tanulónak az órákról való hiányzása. Az 

osztályozás nem lehet fegyelmező, büntető eszköz. 

Tanulóink döntő többsége értelemszerűen nem egyetemi továbbtanulásra készülve 

iratkozik be hozzánk. Mégis minden évfolyamon akad néhány tehetséges, szorgalmas 

tanuló, aki a siker reményében jelentkezhet a felsőoktatásba. Kivételes támogatásban 

részesítjük őket – pl. plusz órákra járhatnak, egyénileg foglalkozunk velük -, amit későbbi 

sikereik visszaigazoltak. 

 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása 

 

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

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 7.§ (2) b) pontja 

alapján, a rendelet kihirdetését követően (2020.02.09-től) hatályát vesztette „a Sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet.” 
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Az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

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

„Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához” az oktatás.hu oldalon, a 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/SNI_iranyelvek.docx  

linken jelent meg. Az integráltan oktatható beszédfogyatékos és/vagy az egyéb pszichés 

fejlődési zavar alapján sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését-oktatását ez 

alapján végezzük. 

Iskolánk minden iskolatípusban a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása – 

nevelése során a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság véleményét veszi alapul 

és az intézménytípusra vonatkozó hatályos jogszabályok és rendeletek, tantervi előírások 

alapján segíti ezen tanulói nevelési – oktatási tevékenységét.  

Csak az integráltan, normál tanterv szerint nevelhető, oktatható alábbi kategóriába 

sorolt gyermekek: beszédfogyatékos; az egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos 

nevelési igényű tanuló esetében. 

 

 

A beszédfogyatékos tanulók 

 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri 

működési zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli 

akadályozottság. Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a 

beszédészlelés és -megértés zavaraiban, a beszédritmus sérülésében, a hangadás kóros 

elváltozásaiban. 

A beszédbeli akadályok jellege szerint csoportosíthatók: 

a) megkésett beszédfejlődés, 

b) diszfázia, 

c) diszlália, 

d) orrhangzós beszéd, 

e) beszédritmus zavara (dadogás, hadarás), 

f) diszfónia, 

g) disarthria, 

h) mutizmus, 

i) diszlexia, 

j) diszgráfia, 

A dadogás, a hadarás, a diszfónia serdülőkorban is jelentkezhet. 

 

A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztésében, speciális nevelési igényeinek 

kielégítésében elsőbbséget kell biztosítani az ép beszélő környezetben integráltan történő 

oktatásnak a különleges gondozási igény feltételeivel is rendelkező többségi általános 

iskolában. 

a) A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai 

tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális 

összefüggésrendszerére. 

b) A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől 

a terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a 

folyamatkövetés is megvalósul. 
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c) A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az 

értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott szakaszának 

figyelembevétele szükséges. 

d) A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés. 

e) Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a beszédműveletek számos azonos, 

illetve közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a különböző átviteli megoldásokkal 

eredményesebbé tehető. 

 

A logopédus és a többségi pedagógusok szerepe 

 A tanulók beszéd- és nyelvi sajátosságait, az ezekből következő fejlesztési, 

kompenzációs szükségleteiket logopédia szakon/logopédia szakirányon végzett 

gyógypedagógus ismeri leginkább, ezért a habilitációs-rehabilitációs munkában 

kulcsfontosságú szerepe van. 

 A logopédus által biztosítható beszéd-/nyelvi fejlesztő ellátás mindenképpen 

szükséges, akkor is, ha a tanuló az iskolai pályafutása alatt már csak tanulási zavar 

diagnózist kap, mely a jelenlegi törvényi szabályozás szerint az egyéb pszichés 

fejlődési zavar SNI-kategóriába sorolódik. A tanulási zavar kezelésében ennek 

ellenére továbbra is az oki háttér, tehát a nyelv- vagy beszédfejlődési zavar a 

mérvadó. 

 A kezelési folyamatba a habilitációs, rehabilitációs órák mellett a következményes 

tanulás- és viselkedészavarok megelőzése és kezelése érdekében más szakos 

gyógypedagógus, pszichológus vagy mentálhigiénés szakember bevonása is 

szükségessé válhat. Ez azonban nem váltja ki, csak kiegészíti a szakszerű logopédiai 

ellátást. 

 A tanulók sérülésspecifikus támogatásának és a kommunikációs 

akadálymentesítésnek a tanórák mellett az iskolai élet minden színterén jelentősége 

van, mivel a verbális kommunikációs aktusok a teljes folyamatot átszövik. 

 A sikeres integráció alapfeltétele, hogy a habilitációs-rehabilitációs munkát végző 

logopédus az egyéni fejlesztési terv elkészítésében és megvalósításában 

gördülékenyen működjön együtt az osztálytanítóval és a szaktanárokkal. Segítse a 

kollégákat a verbális tanulnivaló mennyiségének, összetettségének sérülésspecifikus 

szempontok mentén való meghatározásában, a beszéd- és nyelvi szempontú 

akadálymentesítésében, a tanuló képességstruktúrájának, terhelhetőségének 

leginkább megfelelő feldolgozási és számonkérési mód kialakításában, valamint a 

feladatokra fordítható idő kijelölésében. 

 

Nevelési-oktatási folyamat 

 Az iskola biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanuló 

aktívan vehessen részt az osztály- és az iskolaközösség életében, megmutathassa 

tehetségét, erősségeit. 

 A közösség elismeri az SNI tanuló tanulásra és részvételre irányuló erőfeszítéseit, és 

önmagához képest mérlegelve pozitív, előremutató és motiváló értékelést ad. 

 Az iskola kezdő szakaszában a kultúrtechnikák elsajátítása előtt széles alapú 

készség-képességfejlesztéssel azok kognitív nyelvi előfeltételeinek megteremtését 

biztosítjuk. 

 A nyelvfejlődési zavarok és a verbális diszpraxia esetében az írott nyelv szokásosnál 

lassabb ütemű, kis lépésekben történő, időben is elnyújtott kialakítására van szükség, 

annak érdekében, hogy az írott nyelvi szimbólumok elsajátításához vezető kettős 

elvonatkoztatási utat (elvonatkoztatni a beszélő személyétől és a beszéd vokális 

elemeitől) a beszéd-/nyelvfejlődés zavarával küzdő gyermek is képes legyen követni. 
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 Az életkornak megfelelően szükséges a gyermek önmagáról való tudásának, 

önismeretének folyamatos fejlesztése. Az erősségek és gyengeségek tudatos 

felismerésével alakítsuk ki a számára legmegfelelőbb megküzdési stratégiákat, a 

későbbi önálló tanuláshoz vezető úton. 

 Változatos, az egyes tantárgyak nyelvi sajátosságaihoz igazodó tanulási, tananyag-

feldolgozási stratégiák kialakítására, folyamatos fejlesztésére van szükség. 

 A tananyag-feldolgozásban és a számonkérésben részesítsük előnyben a nem nyelvi 

megoldási módokat. Pl. a különböző művészeti ágak segítségével mozgásos, 

dramatikus, rajzos vagy más képi feldolgozást, digitális alkalmazásokat 

használhatunk, ahol a beszéd-/nyelvi zavart mutató tanuló is a többiekhez hasonló, 

netán kiemelkedő képességeket mutat. 

 A pozitív önkép kialakulását, megélését és a következményes emocionális vagy 

viselkedészavarok megelőzését szolgálja, ha megkeressük azokat az iskolai, sport-, 

művészeti vagy egyéb tevékenységeket, melyekben a gyermek sikeres lehet. 

 A habilitációs-rehabilitációs célú egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésre biztosított 

időkeretben a nyelvi képességek (fonológiai tudatosság fejlesztése, szókincs 

aktivizálása és bővítése, grammatikai készségek fejlesztése, nyelvhasználat 

alakítása), az írott nyelvi képességek (olvasástechnika, szövegértési és 

szövegalkotási képesség egyaránt) és felső tagozattól az adaptálható tanulási 

technikák tanítása (pl. pókhálóábra, idővonal, gondolattérkép készítése) egyenlő 

súllyal szerepel. 

 

 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók 

 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar a Köznevelési törvény által használt 

gyűjtőfogalom, a sajátos nevelési igényre (SNI) való jogosultság egyik kategóriája. Ebbe a 

kategóriába tartoznak a súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral 

küzdő tanulók, akik az iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, 

emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott 

előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, 

pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

Az egyéb pszichés fejlődési zavart a pedagógiai szakszolgálat minősíti szakértői 

bizottsági tevékenysége során, a sajátos nevelési igény megállapítása céljából, a 

diagnosztikus protokollra épülő komplex állapotfelmérés alapján. 

A kategória többféle diagnózist tartalmaz, részben idegrendszeri fejlődési zavarokat, 

részben a magatartás-szabályozás más zavarait. Az idegrendszeri fejlődési zavarok nagy 

csoportjából ebbe a kategóriába tartozik a specifikus tanulási zavar és a 

figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD). Ezeknek az állapotoknak közös vonása, 

hogy a hátterükben mindig eltérő idegrendszeri fejlődés áll, ami számos esetben genetikai 

okokra visszavezethető vagy pre-, illetve perinatálisan (magzati korban vagy a születés 

körüli időszakban) szerzett, nem a környezet vagy a nevelés hatására alakulnak ki, és a zavar 

a korai életkortól kezdve jelen van. Ezzel szemben a magatartásszabályozási zavarok 

általában nem az eredendően eltérő idegrendszeri fejlődés talaján alakulnak ki, hanem az 

idegrendszer biológiai sérülékenysége és a rossz környezeti feltételek, elégtelen bánásmód, 

tartósan extrém magas stressz együttes következményeként jönnek létre. 

Feladat: 

 az egészséges énkép és önbizalom kialakítása, 

 a kudarctűrő-képesség növelése, 



76 

 az önállóságra nevelés. 

 

Olvasási zavar 

Az olvasási zavar (diszlexia) esetében kiemelt feladat az osztályfoknak megfelelő 

értő olvasás készségének kialakításával az olvasóvá válás elősegítése. 

Fő célkitűzések: 

a) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott 

ütemű, hangoztató-elemző, szótagoló, a magyar nyelv ortográfiai sajátosságait 

figyelembe vevő analizáló-szintetizáló módszerrel; 

b) stabil betűismeret, betű-hang megfeleltetés kialakítása; 

c) biztos szóolvasás kialakítása mind valódi, mind álszavak esetében; 

d) olvasás fluenciájának/gördülékenységének elősegítése; 

e) az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt; 

f) szövegértési stratégiák kialakítása; 

g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során; 

h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel; 

i) a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, a tanulás támogatása pl. 

képekkel, gondolattérképpel, nyomtatott óravázlatokkal, bemutatók rendelkezésre 

bocsátásával, a szövegek auditív felkínálásával (pl. hangfájlok szerkesztése, 

hangoskönyvek, optikai karakterfelismerés stb.), gépírással, szövegszerkesztő 

használatának megtanításával és alkalmazásával; 

j) speciális olvasástanítási program alkalmazása; 

k) a diszlexia reedukáció (olvasás újratanítása) speciális terápiás programjainak 

felhasználása; 

l) az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) fonológiai, nyelvi, metanyelvi tudatosság fejlesztése, 

b) verbális emlékezet, munkaemlékezet fejlesztése, 

c) modalitásspecifikus integráció fejlesztése, 

d) különböző észlelési funkciók fejlesztése. 

 

Íráskép zavara 

Az íráskép (írásbeli kifejezés) zavara (diszgráfia) esetében kiemelt feladat az 

osztályfoknak megfelelő íráskészség kialakítása, annak elősegítése, hogy a tanuló képes 

legyen használni az írott nyelvet (akár folyóírás, akár nyomtatott írás, akár gépírás 

verziókban) a kommunikáció, ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok 

létesítésének céljára. 

Fő célkitűzések: 

a) az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, 

másolás, önálló íráskivitelezés); 

b) a különböző írásformák tanulói képességekhez, szükségletekhez és preferenciákhoz 

illesztése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) eszköz (ceruza, ceruzafogó) helyes használata; 

b) megfelelő testtartás kialakítása az írás során; 

c) a mozgáskoordináció fejlesztése; 

d) a testséma biztonságának kialakítása, a szenzomotoros integráció fejlesztése; 

e) a vizuomotoros koordináció/szem-kézmozgás összerendezettségének fejlesztése; 
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f) célirányos mozgások fejlesztése, különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, 

praxiára/célirányos mozgások kivitelezésére; 

g) a ritmus, a nyomás és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése; 

h) a végrehajtó működés fejlesztése, különös tekintettel a motoros output 

optimalizálására. 

 

Helyesírás zavara  

A helyesírás zavara (diszortográfia) esetében kiemelt feladat az írott nyelv 

ortográfiájának/helyesírásának tudatosítása, lehetőség szerint a fluens/gördülékeny 

íráskészség elérése, az önellenőrzés különböző módjainak (pl. infokommunikációs 

technológia, helyesírás-ellenőrző és -javító szoftver) készségszintű elsajátíttatása. 

Fő célkitűzések: 

a) a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása; 

b) a fő helyesírási szabályok begyakoroltatása (a kivételek megtanulásának 

mellőzésével), analógiás stratégiahasználat kialakítása; 

c) önmonitorozás, önellenőrzés rögzítése; 

d) a diszlexia reedukáció (olvasás újratanítása) speciális terápiás programjainak 

felhasználása. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) fonológiai, nyelvi, metanyelvi tudatosság fejlesztése; 

b) beszédpercepció fejlesztése; 

c) verbális emlékezet, munkaemlékezet fejlesztése; 

d) modalitásspecifikus integráció fejlesztése; 

e) hang-betű megfeleltetés fejlesztése. 

 

Számolási zavar  

A számolási zavar (diszkalkulia) esetén kiemelt feladat, hogy a tanuló az 

osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a 

matematikai kompetencia megszerzésére, a matematikai műveletek használatára, az 

ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. 

Fő célkitűzések: 

a) a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése; 

b) matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása; 

c) a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása; 

d) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe 

helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök 

használata, a képi, vizuális megerősítés; 

e) segítő, kompenzáló eszközök használatának lehetővé tétele; 

f) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 

megjegyzést segítő technikák, eljárások alkalmazása; 

g) a matematikai gondolkodás és érvelés (kérdésfeltevések, szóbeli kifejezés, érvelés, 

divergens, ill. konvergens gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, 

problémamodellezés, algoritmikus gondolkodás) fejlesztése; 

h) a diszkalkulia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt 

fejlesztése; 

b) szám- és mennyiségfogalom kialakítása, magasabb szintű matematikai fogalmak 

kialakítása, alkalmazása, a mindennapi élethelyzetek problémamegoldásának 

segítése, fejlesztése; 
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c) a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése; 

d) a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése; 

e) az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

 

Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar  

A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) esetén kiemelt feladat, hogy a 

tanuló a figyelmi, aktivitási és impulzivitási nehézségei ellenére elsajátítsa az 

osztályfokának megfelelő ismereteket és kompetenciákat minden tantárgy esetében. Cél, 

hogy az ismeretszerzés és -alkalmazás, a tudásgyarapítás és képességfejlődés osztálytermi 

és hétköznapi színtereken is megvalósuljon. 

Fő célkitűzések: 

a) a figyelem- és viselkedésszabályozás egyensúlyának megteremtése személyre 

szabott támogatással; 

b) teammunka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés; 

c) a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése; 

d) a túlzott viselkedéses aktivitás veszélytelen és nem zavaró levezetésének 

megteremtése; 

e) fokozott egyéni bánásmód; 

f) az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése; 

g) önbecsülés és pozitív énkép kialakítása; 

h) szociális készségek fejlesztése, beilleszkedés elősegítése; 

i) feladatkivitelezés idői és téri struktúrájának megtervezése és kivitelezése; 

j) dicséret, jutalom, motiválás, sikerélmény biztosítása. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) ADHD esetén a képességfejlesztés kiemelt területe az önszabályozás fejlesztése; 

b) a társas szabályok, a mindennapi együttéléshez szükséges normák kialakítása és 

betartatása; 

c) a mindennapi együttéléshez szükséges szociális/társas készségek kialakítása, 

fejlesztése; 

d) a figyelmi működés és a kontrollált viselkedés kialakításának támogatása; 

e) speciális figyelemtréning, különösen a tartós figyelemre vonatkozóan; 

f) koncentráció fejlesztése; 

g) utasításkövetés gyakorlása, fejlesztése; 

h) a türelem, késleltetés és gátlás képességének fejlesztése; 

i) mozgáskoordináció, biztonságos mozgáskivitelezés fejlesztése, adekvát mozgásos 

aktivitás biztosítása. 

 

Magatartásszabályozási zavar  

A magatartásszabályozási zavar esetében kiemelt feladat a közösségi szabályokhoz 

alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges megnyilvánulások leépítése, 

az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése. 

Fő célkitűzések: 

a) az önszabályozás fejlődésének támogatása pedagógiai eszközökkel; 

b) kihívást jelentő viselkedések/viselkedésproblémák csökkentése; 

c) adaptív viselkedés, szabálykövetés, szabálytartás kialakulásának támogatása; 

d) társas készségek, kapcsolatok fejlesztése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) düh- és agressziókezelés fejlesztése, 

b) érzelemfelismerés és érzelemkifejezés fejlesztése, 

c) kommunikáció fejlesztése, 
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d) konfliktuskezelési képesség, problémamegoldás fejlesztése, 

e) megküzdési képesség fejlesztése, 

f) figyelmi működés fejlesztése. 

Eszközei lehetnek: 

 kognitív viselkedésterápiás eljárások egyes elemeinek alkalmazása pedagógiai 

helyzetben; 

 a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított 

idői keretek rendszeres alkalmazása (napirend); 

 tevékenységek végzésének, iskolai feladatok teljesítésének lépésekre bontása 

(folyamatábra/forgatókönyvek); 

 sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása; 

 együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 

 

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Tágabb értelemben a gyermek és ifjúságvédelem minden gyermekre és ifjúra 

kiterjedő gondoskodás, pedagógiai, szociális, egészségügyi, jogi tennivalók összessége, 

amelyek a gyermekek és fiatalok gondozását, ellátását, eltartását, nevelését, érdekvédelmét 

hivatott biztosítani. 

A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységi területek: 

 feltárás 

 konfliktuskezelés 

 eljárások 

 prevenció 

 

Szűkebb értelemben iskolánkban e tevékenység a következőket foglalja magába: 

 A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sorsának 

figyelemmel kísérése, a családi háttér megismerése 

 A rászoruló családoknak életvezetési tanácsadás, ügyintézési segítség nyújtása 

 Kapcsolattartás a szülőkel, egyéb családtagokkal 

 Családlátogatások alkalmával részletes környezettanulmány készítése 

 A nagycsaládban felnövő tanulók sorsának figyelemmel kísérése 

 Az etnikumhoz tartozó tanulók helyzetének felmérése, kapcsolattartás a szülőkkel és 

egyéb hozzátartozókkal. Családlátogatások alkalmával személyes életvezetési 

tanácsadás a családoknak, ügyintézési segítségadás, támogatási lehetőségek felkutatása 

 Kapcsolattartás a partner intézményekkel 

 Az Integrációs Pedagógiai Rendszer és a Második Esély Gimnáziumi Program 

bevezetése óta a partneri kapcsolatok építésének és ápolásának a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók érdekében különösen nagy jelentősége van intézményünkben. 

 Helyi és a környező települések önkormányzatával, szociális ügyintézővel, Nevelési 

Tanácsadóval, rendőrség ifjúságvédelmi osztályával, bírósággal, a veszélyeztetettség 

megelőzésében illetve megszüntetésének érdekében 
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 A tanulók hiányzásainak rendszeres ellenőrzése, az okok kiderítése. A hiányzások 

számának csökkentése érdekében elbeszélgetés a tanulókkal 

 

Ezen káros tényezők kiküszöbölése az iskola nevelőmunkájának is feladata. 

 

Drog prevenció 

 

Egészségvédelem 

osztályfőnöki, biológia óra keretein belül és kívül együttműködés védőnővel, 

iskolaorvossal, mentálhigiénés szakemberrel, pszichológussal, pszichiáterrel, 

nőgyógyásszal, dietetikussal. 

 

Egészségvédelmi formák: felvilágosító előadások, filmvetítés, tréningek, szűrővizsgálatok, 

kiállítások megtekintése, stb. 

 

 

Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

Feltárás 

 

Év elején helyzetfelmérés készül a hátrányos és veszélyeztetett helyzetben levő 

tanulókról. a belépő 9. évfolyamokban. Hátrányos helyzet, veszélyeztetettség gyanúja esetén 

a Gyermekjóléti Szolgálat értesítésre kerül. 

 

 

Eljárások: 

 személyközi szóbeli (tanuló-osztályfőnök, tanuló - tutor, tanuló-szaktanár ill. 

szociálpedagógus, tanuló – tanár - szülő) 

 dokumentált: az eljárásról feljegyzés készül 

 sikertelen konfliktuskezelés esetén: jelzés és segítségkérés (hivatalok, humán segítő 

szolgáltatások) 

Káros szenvedélyek 

Dohányzás 

 a dohányzás káros következményei, élettani szempontból 

 a dohányzás mint rizikótényező, a betegségek körében 

 a dohányzás okai 

 a dohányzás tanuláselméleti magyarázata 

 az egészségvédelmi törvény létrehozása a nemdohányzók védelmében. 

Alkohol 

 az alkohol kémiai, élettani, kórtani, történelmi, társadalmi megközelítése 

 az alkohol – deviancia - bűnözés kapcsolatrendszere 

 a gyógyítás kilátásai 
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 a személyiség megerősítése, a konfliktushelyzetek megoldásának képessége, a lelki 

kondíció megszerzése segíthet a bajok megelőzésében. 

Kábítószer 

 a kábítószerekkel való visszaélés testi-lelki tüneteinek ismertetése, 

 a kábítószerek felosztása, egészségkárosító hatásai 

 az egyén, a család és a társadalom feladata, lehetőségei a kábítószer ellenes stratégiában 

 megelőzés szervezett formái 

 a kábítószer és a bűnözés összefüggése 

 a kábítószerekkel kapcsolatos jogi szabályozások. 

A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 Veszélyeztetett tanulók társadalmi, szociális helyzetének figyelembevétele határozza 

meg a tanulókkal való foglalkozást (beszélgetés, tanácsadás) 

 kapcsolatteremtés szülőkkel, nevelőszülőkkel. 

 Nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulók helyzetének felmérése 

 lehetőség szerint a családok helyzetének (anyagi, szociális) megismerése. 

 Az állami gondozott tanulók nyilvántartása, segítése 

 kapcsolattartás a pártfogókkal. 

Az ifjúságvédelmi munka során betartandó etikai követelmények  

 A tanuló egyéniségének, emberi, gyermeki személyiségi jogainak tiszteletben tartása 

 Előítélet mentes közelítés, segítés, meghallgatás  

 egyéni, családi, intim információk bizalmas kezelése. 

 minden tanulóhoz, különösen a veszélyeztetett helyzetben lévőkhöz tapintattal 

szeretettel közeledés 

Az osztályfőnökök ifjúságvédelmi munkája és a gyermekvédelmi felelős 

Feladata 

 Rendszeresen figyelemmel kísérik a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi 

változásokat és ezekre felhívják az igazgató és a pedagógusok figyelmét. 

 Minden tanév elején az iskolai munkaterv részeként elkészítik az iskola gyermekvédelmi 

munkatervét. 

 Gyermekvédelmi munkájukat önképzéssel és a szakirodalom tanulmányozásával 

folyamatosan fejlesztik. 

 Az osztályfőnökök jelzései alapján nyilvántartják a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, 

a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. 

 Minden tanév elején írásban tájékoztatják a szülőket és a tanulókat saját 

tevékenységükről, feladataikról és arról, hogy milyen jellegű problémákkal mikor és hol 

kereshetik fel. 

 Tájékoztatják a szülőket és a tanulókat arról, hogy problémáikkal az iskolán kívül milyen 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel. Az iskolában a 

tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszik a gyermekvédelmi feladatot ellátó 

fontosabb intézmények címét, illetve telefonszámát. 

 A tanulók részére egészségvédő, mentálhigiéniás és szenvedélybetegség megelőző 

programokat szerveznek. 
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 Figyelemmel kísérik a gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatokat és lehetőség 

szerint részt vesznek a pályázatokon. A szociális ösztöndíjak elbírálásánál, 

véleményükkel segítik az igazgató döntését. Speciális szolgáltatások elbírálása, 

folyósítása: 

 étkezési hozzájárulás, gyermekjóléti támogatás 

 rászoruló tanulók számára tanszer, tankönyvgyűjtés szervezése  

 hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetben levő tanulók, tanulmányi munkájának, 

segítésének megszervezése (jobb tanulók felkérése, esetleges tanári korrepetálás) 

 nehezebb, súlyosabb helyzetben levő tanulók számára szakemberek segítségének 

igénybevétele (pszichológus, mentálhigéniés szakember) 

 kapcsolattartás az iskolán kívüli ifjúságvédelemben érdekelt szervezetekkel. 

 

Jogköre 

A veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási, tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulókkal kapcsolatos feladatai a következőkre terjednek ki: 

 az ilyen jellegű problémákkal küzdő tanulók feltárására, nyilvántartására; 

 családlátogatásaikra, a tanulók családi környezetének megismerésére; 

 tanulmányi eredményük, magatartásuk és mulasztásaik figyelemmel kísérésére; 

 anyagi problémák esetén gyermekvédelmi támogatás vagy természetbeni juttatás 

megállapítását kezdeményezik a polgármesteri hivatalnál; 

 a gyermekvédelemmel foglalkozó szolgálat, hatóság részére e tanulókról 

környezettanulmányt készítenek. A környezettanulmány kiértékelése a családsegítő és 

az osztályfőnök feladata. 

 figyelemmel kísérik és segítik pályaválasztásukat, továbbtanulásukat; 

 szükség esetén védő-óvó intézkedéseket javasolnak, és közreműködnek ezek 

megvalósításában, legvégső esetben javaslatot tesznek a gyermek(ek) családból történő 

kiemeléséről. 

 Az osztályfőnökök javaslatai alapján kezdeményezik a rászoruló tanulók számára 

pénzbeli támogatás vagy természetbeni juttatás megállapítását.  

 A polgármesteri hivatal felkérése alapján személyesen is részt vesznek a támogatások 

elosztásában, a családokhoz történő eljuttatásában. 

 Munkájuk ellátásával kapcsolatban betekinthet az iskola összes tanulókkal kapcsolatos 

iratába, nyilvántartásába. 

 Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén haladéktalanul értesítik a 

gyermekjóléti szolgálatot, és ennek felkérésére részt vesz az eset megbeszéléseken. 

 A tudomásukra jutott bizalmas információkat megőrzik, a tanulókkal kapcsolatban 

bárminemű információt csak a munkaköri leírásában rögzített körben szolgáltathat ki. 

 A bizalmas szülői közléseket a pedagógiailag szükséges mértékben tárják a 

pedagógusok elé. 

 

Ellenőrzés, értékelés 

 Munkájukról minden félév végén írásban összefoglalót készítenek, és ezt ismertetik a 

rész nevelőtestülettel . 

 Az igazgató megbízása alapján – a fenntartó, SZMK kérésére – beszámolnak az iskola 

gyermek - és ifjúságvédelmi tevékenységéről. 

 Egyre nagyobb mérvű az igény a szociális támogatások iránt. Sokszor elegendő lenne a 

problémás helyzetből kikerüléshez egy jól időzített gyors segélyezés. Iskolánk ezt 
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jelenleg csak a tanuló lakóhelye szerinti önkormányzaton keresztül tudja megvalósítani 

- közvetlen támogatást fenntartói keret esetén tud nyújtani az iskola. 

Szociális hátrányok kezelése 

A program célja: 

 segíteni a tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe 

 segíteni a tanulók ismeretelsajátítását 

 biztosítani az egyéni ütemű fejlődést 

 pótolni az iskolai és /vagy családi, társadalmi szocializációs hiányokat 

 komplex személyiségfejlesztés. 

Feladatok tanévkezdéskor 

Felmérés készítése, melynek szempontjai: 

 szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 

 a gyermekvédelmi támogatásban részesülők 

 

A tevékenységi formák megtervezése a tanévre 

 

Tanév kezdésekor tájékoztatás (szülő, diák) tájékoztatása 

  Az osztályfőnök szülői értekezletek, fogadóórák alkalmával tájékoztatja a szülőt, a 

diákot a szociális jellegű támogatási formákról, kérelmekről, benyújtásának módjairól, 

lehetőségéről (TK-, iskoláztatási-, gyermekvédelmi-, szociális támogatások, segélyek). 

 Az étkezési, utazási, kollégiumi juttatásokkal kapcsolatos feladatok a gazdasági 

dolgozók hatáskörébe, az alapítványi hozzájárulásokkal kapcsolatos szervezési 

feladatok az alapítványi kuratórium hatáskörébe tartoznak. 

 A rászorultság tényét a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, valamint a szociális 

munkás is jelezheti az osztályfőnököknek. 

 

A pedagógusok ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatai: 

 figyelemfelkeltés,  

 az ösztöndíj elnyerésének segítése,  

 kapcsolatfelvétel és együttműködés külső segítő szakemberekkel,  

 intézményekkel. 

 

Alapvető feladat a fent említetteken kívül a szülők igényeinek megfelelően, az iskola 

társadalmi környezetéhez alkalmazkodva: 

 Kollégiumi elhelyezés 

 Tankönyvvásárlási támogatás 

 Figyelemfelhívás pályázatokra (tanulmányi ösztöndíj), segítés a pályázat megírásban  

 Lakóhely szerinti jegyző értesítése segélyezés szükségességéről 

 Ügyelet, tanulószoba. 

 

Minden vonatkozásban tekintettel vagyunk a tanulók szociális gondjaira, kerülünk 

minden költséges iskolai előírást (kötelező taneszközök), igény figyelünk a hátrányos 

helyzetűekre. Arra is ügyelünk, hogy a tanulók saját maguk se tegyenek társaikra anyagilag 
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megterhelő kezdeményezéseket (tabló, bankett). A szociális támogatásra szoruló ifjúsági 

osztályosok rendszeres tankönyvtámogatásban részesüljenek. 

 

 

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

Az iskola, a tanár, a diák és (ifjúsági tagozaton) esetleg szülője közötti 

kapcsolattartás, együttműködés sajnos a mi klienseink esetében nagyon sok akadályba 

ütközik. Ez legtöbbször – és ilyenkor alig tehetünk valamit – a szülő érdektelenségét jelenti. 

Minden más esetben az osztályfőnökök, szaktanárok rendszeres és „permanens” 

fogadóórákon, szülői értekezleteken (évente 2-3 alkalommal) adnak tájékoztatást és tanácsot 

a szülőknek, amelyeken a tagozatvezető is részt vesz, de még az iskolatitkárnál 

(személyesen, telefonon) is érdeklődhetnek gyermekük felől, és nem ritkán az osztályfőnök 

otthonról, munkaszüneti napon is szívesen ad tájékoztatást. Ez gyakori a már „felnőttebb” 

tanulók esetében  

Az iskola céljához, az érettségihez közeledve újabb feladat az erre való felkészítésen 

túl a tanulók további élethez, esetleg továbbtanuláshoz segítséget adni, mert a hátrányok 

egyik legnagyobbja, az információhiány is sújtja tanulóinkat. Néha kitöltjük a jelentkezési 

lapot, néha felvesszük a kapcsolatot a főiskolával, néha egyszerűen csak bátorítjuk. 

 

A szülők és az iskola 

A szülők közösségének szerve: 

o iskolai szülői munkaközösség 

 

A szülők tájékoztatásának formái: 

o osztály-, iskolai- és kollégiumi szülői értekezletek 

o fogadóórák 

o nyílt tanítási napok 

o felvételi tájékoztató nyílt napok 

o ellenőrző könyv 

o levél 

o tájékoztató szórólap 

o iskolai kiadvány 

o média 

 

Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel a harmonikus, jó kapcsolat kialakítását. 

Pedagógiai programunkat a szülőkkel, mint iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk 

megvalósítani, ezért nagyon fontos a szülők folyamatos tájékoztatása az iskola működéséről 

és a szülők véleményének folyamatos megismerése az igényekhez igazodó oktatás 

megteremtésének érdekében.  

Minden olyan szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, amely az 

intézményünkben folyó oktatási-nevelési feladataink sikerességét támogatja. Ennek 

érdekében: 

o Évente legalább kétszer minden osztályfőnök szülői értekezletet tart.  
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o A szülői értekezletek után fogadó órákon a szülők felkereshetik a szaktanárokat. 

o A szülők lehetővé teszik a családlátogatásokat. 

o Az iskola jelzi a szülőnek, ha a tanuló igazolatlanul mulaszt, romlik a tanulmányi 

eredménye, vagy magatartása.  

o Az iskola meghívja a szülőt a tanulóval kapcsolatos esetmegbeszélésekre. 

o A szülő felkeresheti az iskolát nevelési gondjaival kapcsolatban, és tőlünk 

segítséget kap, vagy szakellátáshoz továbbítjuk jelzéseit. 

 

A PARTNERSÉG kialakításában kezdeményező szerepe van az iskolának! 

Az iskola működésében a következő szülői szerepek jelennek meg: 

o a szülő, mint a szolgáltatás megrendelője 

o a szülő, mint a tanulási- nevelési folyamat segítője 

o a szülő, mint az iskolai közélet szereplője 

 

A szülő kérhet (a tanulóval egyetértésben): 

 a tanuló emelt szintű programban részvételét  

 megválaszthatja az egyik tanult idegen nyelvet 

 ifjúságvédelmi segítséget 

 tanulószobai ellátást 

 menzai étkezést 

 kollégiumi elhelyezést 

 a tanuló szabadon választható foglalkozásokon részvételét 

 térítési díj fizetési halasztást 

 szociális támogatást 

 független vizsgabizottság előtti vizsgázást 

 

A szülő közreműködhet: 

 az iskola eszközparkjának gyarapításában 

 az iskola esztétikai arculatának alakításában 

 iskolai rendezvények lebonyolításában 

 a szülői szervezeten keresztül a jogszabályban meghatározott keretek között az iskola 

működését meghatározó dokumentumok létrehozásában 

 

A szülő közreműködés formái: 

 pénzadomány 

 tárgyi támogatás 

 szellemi- és társadalmi munka. 

 

 

A nevelők és a tanulók közötti kapcsolattartás 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról  

 az igazgató 

 az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén kérésre fél évente, 

 az iskolák épületében található információs táblákon  

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják.  
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A konstruktív életvitel erősítése állandó feladat. 

A tanulók és a pedagógusok között közvetlen, partneri légkör megteremtése alapvető 

követelmény: a bizalomra, az együttműködésre, egymás segítésére épülő közösségfejlesztő 

magatartással. 

A tanulók, szülők, és a pedagógusok közötti háromoldalú kapcsolatok 

rendszeressége az azonos irányú pedagógiai hatás alapfeltétele. - Az együttműködésben a 

pozitívumokra helyezzük a hangsúlyt. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg 

vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola vezetőségével, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel, az SZMK-val. 

 

A nevelők és a szülők közötti kapcsolattartás 

 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról 

 az igazgató: 

1. iskolai szülői értekezleten, (csak rendkívüli esetben, eseti jelleggel hívható össze) 

2. az időközönként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül, 

3. a felvételi tájékozató füzeten keresztül 

 

az osztályfőnökök: 

1. az osztály szülői értekezleten,  

2. alkalmanként írásban (levél, ellenőrző) vagy telefon 

3. fogadóórán tájékoztatják.  

 

A szülők tanköteles gyermekük tanulmányi előmeneteléről és az iskolában tanúsított 

viselkedéséről rendszeres tájékoztatást kapnak. Ez elsősorban a szülői értekezletek és a 

fogadóórák révén, levelezés útján, valamint a tanulók tájékoztató füzetével történik. A 

tájékoztatás pontossága érdekében a tanuló köteles érdemjegyeit a szerzéskor tájékoztató 

füzetébe (ellenőrző) bejegyezni, melyet az osztályfőnök, illetve a szaktanár alkalomszerűen 

ellenőriz. Ha a tanuló nem tesz eleget beírási és a szüleit tájékoztató (aláíratási) 

kötelezettségének vagy nincs ellenőrzője, az osztályfőnök köteles fegyelmező intézkedést 

hozni.  

A tanév során az osztályfőnök szülői értekezletet tart. Szükség esetén rendkívüli 

szülői értekezlet is összehívható az osztályfőnök, a szülői munkaközösség, az iskolavezetés 

kezdeményezésére. 

Az iskola valamennyi pedagógusa havonta egyszer 45 percben szülői fogadóórát tart. 

Amennyiben a gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne gyermeke 

pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. 

Az iskolavezetés tagjaival történő találkozás is előzetes bejelentkezés alapján időpont 

egyeztetés útján történhet. 

Ha a tanuló igazolatlan mulasztásáról a szülőnek szóló értesítés eredménytelen 

marad, az osztályfőnök kezdeményezésére az iskola a gyermekjóléti szolgálat 

közreműködését kéri. 
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A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi 

lehetőségek szolgálnak: 

 a szülői értekezletek, 

 a nevelők fogadó órái: minden tanév szeptember 30-ig köteles a pedagógus az egyéni 

fogadóórájának időpontját meghatározni, és közölni a tanulókkal. 

 a nyílt tanítási napok, 

 írásbeli tájékoztatók, (ellenőrző könyvön keresztül) 

 iskolai rendezvények. 

 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat írásban vagy szóban egyénileg 

vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, 

nevelőtestületével, pedagógusaival vagy az SZMK vezetőségével.  

 

Kapcsolattartás a pedagógusok között 

 

Az iskola pszichés klímáját a vezetők és a pedagógusok magatartása, viselkedése 

határozza meg. Humánus, emberi magatartásra, segítőkészségre, a gyermekek 

megismerésére inspiráljuk egymást. Alapvető igény a magas színvonalú felkészültség és a 

felkészülés a pedagógiai munkában. 

Konszenzusra vagy kompromisszum létrehozására törekszünk, amelyben 

ugyanakkor érvényesül a többségi akarat és az előzetesen egyeztetett vezetői elképzelés is. 

A vezetői eszközök és a felelősség megosztott vezetői személyek, és a tantestület 

között, ugyanakkor a szervezet kellően hierarchikus a vezetők felelősségének 

hangsúlyozásával. 

 

 

Belső - külső együttműködési modell a tanulók lemorzsolódásának csökkentésére 

 

Belső együttműködési modell szereplői: 

 Tanuló – osztályfőnök – ifjúságvédelmi felelős  

 Tanár – orvos – védőnő - szociális munkás-pszichológus-logopédus-mentálhigiénikus-

gyógypedagógus-kortárssegítők 

 Vezetőség 

 

A modell 4 egymásra épülő koncentrikus kört ábrázol. 

A legbelső kör tagjai közül a legfontosabb a tanulók közössége, őket veszi körül az 

osztályfőnökök közössége, az ifjúságvédelmi felelős vagy a szociálpedagógus és kollégiumi 

nevelő. Ez a három csoport, aki a legtöbb információt tudhatja a tanulókról, illetve ők azok, 

akik a leghamarabb tudnak segíteni a tanulók problémáin, napi kapcsolatban vannak. Fontos 

a bizalmi légkör kialakítása. Ez a csoport az elsődleges segítőtevékenységet nyújtja 

tanulóink számára, nemcsak iskolai, hanem magánjellegű problémák esetében is. Az 

ifjúságvédelmi felelős vagy szociálpedagógus egyaránt részt vehet az osztályfőnök vagy a 
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kollégiumi nevelő munkájában is, hiszen együtt hatékonyabban lehet problémát vagy 

konfliktust kezelni. Lényeges a jelenlétük ebben a körben, hiszen szaktudásukkal, külső 

kapcsolatrendszer kialakítással azonnal jelezhetnek, illetve intézkedhetnek, s nem utolsó 

sorban prevenciót alkalmazhatnak szükség esetén. 

A tanuló bármelyik személynek jelezhet gondjairól. 

A második kör szereplői nem feltétlenül állnak mindennapi kapcsolatban a 

tanulókkal, kivéve talán a szaktanárok, mert ők naponta taníthatják, mégis szervesen 

kapcsolódnak a diákhoz, ugyanúgy részt vesznek a prevencióban a lemorzsolódás 

visszaszorítása érdekében. 

Kialakulhatnak szorosabb kapcsolatrendszerek a szaktanárok és a diákok között, 

mint az osztályfőnökök-diákok között. Rendkívül nagy szerepet játszik az egymás 

elfogadása és a szimpátia kialakítása. Fontos a tanulók megnyerése. Az orvos/védőnő 

prevenciós tevékenysége a felvilágosító előadások, tanácsadások, kivizsgálások. Akadhat a 

tanulók között, akinek egészségügyi problémája van, amit csak az orvossal beszélne meg 

szívesen, s ő segíthetné orvosolni gondját, panaszát érdemlegesen. A szociális munkás 

szerepe a családlátogatásokban segíthetne, illetve a családi, anyagi, szociális, emocionális 

hátteret mérhetné fel, melyről környezettanulmány készülne. Jelenleg ezt a feladatot a 

szociálpedagógus is maradéktalanul ellátja, de talán gyorsabb lehetne az ügyintézés, 

visszajelzés külső segítőhálózattól (leginkább a vidéki hálózattól).  

A logopédus és a pszichológus munkája továbbra is fontos szerepet játszana a 

tanulási részképesség zavarainak kiszűrésében.  

Ez a korosztály serdülőkorban van, rengeteg változáson mennek keresztül, mint 

testileg, mint pszichésen, ezt nehéz nekik megélni. Ebben a fejlődési szakaszban kezdenek 

leválni a szülőkről, önállósodnak, felerősödnek a kortársi kapcsolatok, kortársi viszonyok, 

egyre inkább mérvadó az ő véleményük. Éppen ezért fontos lehet a kortárs segítők jelenléte 

ebben, körben, mert nem mindig segíthet felnőtt, szakember gondjaik megoldásában. 

A harmadik körben egyre kevesebb résztvevő van, kevésbé szoros a kapcsolat a 

diákokkal. Nincs mindennapi kontroll, csak eseti probléma kapcsán kerülhetnek 

kapcsolatban a résztvevők a diákokkal és nem is biztos, hogy csak probléma kapcsán. Az 

IDB inkább prevencióban szerepel különböző hasznos szabadidős programok 

megszervezésében, iskolai programok lebonyolítása érdekében bevonva a diákok segítségét. 

A fenntartó a fenntartási költsége feletti anyagi juttatások, jutalmazások tekintetében 

játszhat fontos szerepet, így teremtve extra forrást, eszközt tanulóink megsegítése 

érdekében, amely megakadályozhatja a tanulók bűnelkövetését anyagi szempontok terén. A 

gazdasági/adminisztratív dolgozók is segíthetnek ügyintézésben, anyagi támogatások 

igénybevételének módjáról, információközlésben. 

A prevenciós team és az osztályfőnöki munkaközösség együtt alkalmazhat 

prevenciót konfliktuskezelésben, megoldásban, terv kidolgozásában közösség építő 

szándékkal. Szerepük van még a fegyelmi tárgyalások lebonyolításában, reális döntés 

meghozatalában. 

A Vezetőség tagjai alkotják a külső, negyedik kört. Ők a mindennapi munkájuk 

mellett, csak azokkal az esetekkel találkoznak, mikor már mindenképpen szükséges, hogy a 

probléma az ő számukra is kiderüljön, mert érdemben ők tudnak intézkedni a 

leghatékonyabban. Tulajdonképpen ők fogják össze az egész együttműködési modellt, ők 

zárják be a kört. 
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Külső együttműködési modell szereplői 

 

 tanuló-iskola 

 Önkormányzatok 

 Kisebbségi önkormányzatok 

 Gyermekjóléti Szolgálat 

 Gyermekvédelmi Központ 

 Nevelési tanácsadó 

 Tanulási Képességet Vizsgáló 1. számú Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

 Kórház-gyermek pszichiátria 

 Rendőrség - Pártfogói Felügyelet 

 

A külső együttműködési modellben a központi helyett szintén a tanulók közössége 

tölti be az egész iskolával együtt. Ez a modell nem koncentrikus körökből áll, itt a 

segítőhálózat összessége egy szinten áll a tanulók-iskola körül. A Gyermekjóléti Szolgálat 

felé intézzük a jelzéseket a diákok mulasztásaival, egyéb problémáival kapcsolatban, 

kérhetünk, javasolhatunk gondozásba vételt, védelembevételt, szoros együttműködés alakult 

ki az intézményünk és a Gyermekjóléti Szolgálat között, amit együttműködési szerződésben 

rögzítettünk, hogy kinek mi a pontos feladata. 

A Gyermekvédelmi Központ munkatársai egyre inkább számítanak a 

szociálpedagógus, osztályfőnökök jelenlétére egy-egy gyermek elhelyezés kapcsán. 

Számítanak a mi véleményünkre, szaktudásunkra, tapasztalatainkra, véleményünkre, ami a 

tanulóink szempontjából is igen fontos. 

A lakásotthon vezetővel, gyámmal, nevelőkkel is fontos a szoros kapcsolattartás, 

probléma esetén azonnal intézkednek, keresik intézményünket. 

A Nevelési tanácsadó munkatársai (logopédus, pszichológus) kulcsszerepet tölt be a 

szakértői vélemények kapcsán, feladatuk a vizsgálat, véleményezés, tanulóink azon körében, 

akik rendelkeznek, rendelkezhetnek tanulási részképesség-zavarral, illetve sajátos nevelési 

igényűek. 

Ezek a vélemények továbbjutnak a Tanulási Képességet Vizsgáló 1. számú Szakértői 

és Rehabilitációs Bizottsághoz, akik elbírálják ezen véleményeket, majd szakértői számot 

adnak, terápiát javasolnak. 

A magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulókat a Megyei Kórház, Gyermek 

Pszichiátriai osztály szakemberei kompetensek a vizsgálatok terén. 

A Rendőrség is fontos szerepet tölt be a prevenciós tevékenységével, melyet 

felvilágosító előadásaival segít, például bűnmegelőzéssel, drogfogyasztással és 

következményeivel kapcsolatban, törvényi háttér ismertetéssel. 

Sajnos, így is vannak tanulóink, akik bűncselekményt követnek el, őket a Pártfogói 

Felügyelet dolgozói próbálják visszaterelni a jó útra, hogy a társadalom hasznos tagjává 

válhassanak, megakadályozván további bűnelkövetésekben. Feladatuk a folytonos 

kapcsolattartás, nyomon követés iskolai tevékenységükben, főként a mulasztások terén. Az 

iskolai pedagógiai véleménnyel tud reálisabb képet adni diákjaikról egy-egy eset folytán. 

Az Önkormányzat segíti a törvényben biztosított tankötelezettség teljesülését. 
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A két modell között helyezkednek el a szülők/gondviselők, akiket nagyon fontos 

bevonni az iskola mindennapi tevékenységébe, a külső segítőhálózat munkájába gyermekük 

tanulmányi eredményei, egyéb iskolai problémái ügyében. Elengedhetetlen a jelenlétük a 

prevencióban, a lemorzsolódás visszaszorítása érdekében. Fontos hogy együtt érjünk el 

sikereket, érezze ő is felelősségtudatát gyermeke jövőjével kapcsolatban. 
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A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 

 A pedagógus felelősséggel, önállóan, a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját.  

 Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

 Alkotó módon részt vállal: 

- a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, 

- a közös vállalások teljesítéséből, 

- az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, 

- az iskola hagyományainak ápolásából, 

- a közösségi programokból, 

- az önkéntes vállalásokból,  

- tanulók folyamatos felzárkóztatásából, 

- a tehetséggondozást szolgáló feladatokból,  

- pályaválasztási feladatokból, 

- a gyermekvédelmi tevékenységből, 

- a diákönkormányzat működtetéséből, 

- az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből, 

- az iskolai kulturális, egészségi-, sport- és egyéb programokból. 

 

 Tanítási órán minőségi munkát végez (felkészülés, szervezés, ellenőrzés, értékelés). 

 Vizsgák lebonyolítása (érettségi, szakmai, különbözeti, osztályozó). 

 Önképzés, továbbképzés, munkaközösségi munkában való aktív részvétel. 

 A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken való 

részvétel. 

 Egyes adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, a magtartott tanítási órák 

dokumentálása, az elmaradó és helyettesített órák vezetése. 

 Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik.  

 Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb két héten 

belül kijavítja. A felmérő dolgozatok megíratását előre jelzi. 

 Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadó órát tart. 

 Tanári ügyeletet lát el a kijelölt napokon és az iskolai rendezvényeken. 

 Osztálytermek, szaktantermek és szakleltárak rendben tartása. 

 

 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a 

felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnökök feladatainak részletes listáját munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 
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 az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a 

személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi, 

 osztálya számára tanórán kívüli tevékenységeket szervez, részt vesz a közösségi 

programokban, illetve azok megvalósításában a szabadidő-szervezőt támogatja, 

tanítványait segíti önkéntes vállalásaik teljesítésében, 

 koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, 

 aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 

tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal, szakképzés esetén a gyakorlati 

oktatókkal és a tanulók életét, tanulmányait egyéb területen segítő személyekkel, 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, 

különös gondot fordít a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók és a halmozottan 

hátrányos helyzetűek segítésére,  

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti, 

 szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv útján 

rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről, 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz 

vezetését, a félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztrációt), 

 saját hatáskörében – indokolt esetben – évi 3 nap távollétet engedélyezhet osztálya 

tanulójának, igazolja a gyerekek hiányzását, szükség esetén a jogszabályban és a 

Házirendben szabályozott módon jár el az igazolatlan hiányzások tekintetében, 

 gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról, 

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, 

büntetésére, 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és 

észrevételeivel a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség 

tevékenységének eredményességét. 

 

 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendje 

A tanulók véleménynyilvánításának rendje a tanuló jogaihoz és kötelezettségeihez 

igazodik. Formát az egyéni, tanulói jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és a 

diákönkormányzat működése során kap. 

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától tanulói 

jogviszonyának megszűnéséig gyakorolhatja. 

A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

 

A tanuló joga 

Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön 

Tovább tanuljon 
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Biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák 

Óvodai életrendjét/iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás 

beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák ki, 

Nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

Hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt, 

Személyiségi jogait az intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása nem 

korlátozhat másokat, nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény 

alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez 

szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, 

Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesüljön 

Pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, 

Az oktatási jogok biztosához forduljon. 

Kollégiumi ellátásban részesüljön, 

Válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, 

foglalkozások, továbbá pedagógusok közül, 

A foglalkozásokra kiskorú tanuló esetén a szülő és a diák közösen, nagykorú 

tanuló esetén a diák írásban jelentkezhet szeptember 20-ig. 

A választott tantárgy módosítására írásbeli kérelem alapján a vezető adhat 

engedélyt, a tanév során egy alkalommal, november 15-ig. 

A szabadon választott foglalkozásokra a jelentkezés egy tanítási évre szól, melyen a 

részvétel kötelező. 

A nem kötelező tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá 

a magasabb évfolyamra lépés tekintetében, úgy kell tekinteni, mintha kötelező 

tanórai foglalkozás lenne. 

Bármilyen tanórán kívüli tevékenység úgy folytatható, ha nem ütközik a kötelező 

iskolai elfoglaltságokkal és nem akadályozza a kötelesség teljesítését. 

 

Igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola 

és kollégium létesítményeit és az iskolai könyvtári szolgáltatást, 

Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

A kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontokban 

és rendben történnek. 

Az iskolai ápolónő havonta ellenőrzi a tanulók egészségügyi, mentálhigiénés 

állapotát és tart felvilágosító, tanácsadó órákat, személyes konzultációt. A szükséges 

szűrővizsgálatok megszervezését a titkársággal együtt koordinálja. 

Évente egy alkalommal fogászati szűrésre kerül sor. 

Egyéb orvosi kezelésekre az iskolai foglalkozások után mehetnek a tanulók. 

A tanulót orvosi vélemény alapján az orvos, közegészségügyi, egészségügyi 

okból eltilthatja az iskola látogatásától (pl.: fertőző beteg, fertőzést hordozó). A 

kollégista tanulót ez estben el kell különíteni, vagy a szülő értesítését követően 

hazautaztatja. 

 

Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról, 

A 9. évfolyamos tanulók szülei beiratkozáskor megismerik a házirendet, melyet 

elektronikusan megkapnak – az iskola honlapján hozzáférhető.  
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Az osztályfőnökök minden évfolyamon a tanév első osztályfőnöki óráján a 

tanulókkal ismertetik a házirendet. A tájékoztatás tényét az érintettek aláírásukkal 

igazolják. 

A házirend és más dokumentumok a titkárságon, az iskolai könyvtárakban és az 

iskola honlapján nyilvánosak, hozzáférhetők. 

 

Részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja 

legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek, 

Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson: 

- minden kérdésről,  

- az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, 

- az iskola, kollégium működéséről,  

 

Tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről és javaslatot 

tegyen, kérdést intézzen az iskola, a kollégium vezetőihez, pedagógusaihoz, a 

diákönkormányzathoz, és arra tizenöt napon belül választ kapjon, 

Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát 

tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem 

ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz 

való jogának gyakorlását, 

Jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, 

Jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, 

igénybe vegye a nyilvánosságot, 

Részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

Kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, 

 

Kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, 

A tanuló – kiskorú tanuló szülője - aláírásával a félév, illetve a szorgalmi idő 

utolsó napját megelőző 30. Napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása 

céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben 

meg kell jelölni, hogy milyen tárgyból kíván vizsgát tenni 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával – a bizonyítvány átvételét 

követő 15 napon belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt 

tehessen. 

 

Kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe, 

Választó és választható legyen a diákképviseletbe, 

A diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért. 

A tanév elején megismerje, hogy egy-egy tantárgyból a tanév során hány témazáró 

dolgozatot fognak írni. 

Egy tanítási napon kettőtől több témazárót ne írassanak vele. 

Bármilyen dolgozat eredményét a megírástól számított 3 héten belül megismerje. 

A feleleteire, dolgozataira kapott osztályzatait megismerje, azok a naplóba a 

számonkéréskor, kiosztáskor beírásra kerüljenek. 
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A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei  

(65.§ (5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 

gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell meghatározni.) 

 

 

 

Általános iskola 

 

Magyar nyelv és irodalom 1–4. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Irodalom 
Évfolyam:  1. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Betűtanítás kezdete           x 
Betűtanítás x x 
Népmesék, műmesék x x 
Versek, népköltészeti alkotások  x 
Helyem a közösségben x x 
Évszakok, ünnepkörök, hagyományok x  

 

Tantárgy neve:  Irodalom 
Évfolyam:  2. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Népmesék, műmesék x x 
Versek, népköltészeti alkotások  x 
Helyem a közösségben: család, iskola x x 
Évszakok, ünnepkörök, hagyományok x  
Állatok, növények, emberek x x 

 

Tantárgy neve:  Irodalom 
Évfolyam:  3. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Mesék, történetek x x 
Mondák, regék x  
Versek, népköltészeti alkotások  x 
Helyem a világban  x 
Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek  x 
Állatok, növények, tájak, találmányok x  

 

Tantárgy neve:  Irodalom 
Évfolyam:  4. 
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Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Mesék, történetek x x 
Mondák, regék x  
Versek, népköltészeti alkotások  x 
Helyem a világban  x 
Ünnepkörök, hagyományok, mesterségek  x 
Állatok, növények, tájak, találmányok x  

 

Tantárgy neve:  Magyar nyelv 
Évfolyam:  1. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Írás előkészítés x  
Az írás jelrendszere x  
A nyelv építőkövei:hang/betű, szótag/szó x  
Kisbetűk x  

 

Tantárgy neve:  Magyar nyelv 
Évfolyam:  2.  
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag/szó x  
A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, 

szöveg 
x  

Kisbetű - Nagybetű x  
A magyar ABC - betűrend x  

 

Tantárgy neve:  Magyar nyelv 
Évfolyam:  3. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó, 

elválasztás, betűrendbe sorolás 
x  

A nyelv építőkövei: Az írásbeli szövegalkotás lépései x  
Szótő és toldalék, szóelemzés x  
A főnév x  
A melléknév x  
Az ige, az igeidők x  

 

Tantárgy neve:  Magyar nyelv 
Évfolyam:  4. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, 

szöveg 
x  

Szótő és toldalék, szóelemzés x  
A főnév x  
A melléknév x  
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A számnév x  
Az ige, az igeidők x  

 

 

Matematika 1–4. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Matematika 
Évfolyam:  1.o. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Szöveges feladatok megoldása (20-as számkörben) – 

Lényeges, lényegtelen adatok megkülönböztetése, 

matematikai modell hozzákapcsolása 

x  

Számlálás (20-as számkörben) x x 
Számok tulajdonságai (tartalmi, formai, más 

számokhoz való viszony) 
x x 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek (m, dm, l, 

dl, kg, óra, hét, hónap, év) 
x x 

Alapműveletek – összeadás, kivonás 20-as 

számkörben 
x x 

Alkotás térben és síkon – Sorminta, síkminta 

folytatása, testek építése 
x x 

Tájékozódás térben és síkon – jobb, bal, le, fel, előtte, 

mögötte, mellette, kinn, benn, előre, hátra, távolabb, 

közelebb 

x x 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek – 

növekvő, csökkenő sorrend 
x x 

 

Tantárgy neve:  Matematika 
Évfolyam:  2.o. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Szöveges feladatok megoldása (100-as számkörben) x  
Számok tulajdonságai (tartalmi, formai, más 

számokhoz való viszony) 
x x 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek (cm, dm, 

m, dl, l, kg, másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év, 

pénzcímletek) 

x x 

Alapműveletek – Összeadás, kivonás, szorzás, 

bennfoglalás, egyenlő részekre osztás 100-as 

számkörben 

x x 

Alakzatok geometriai tulajdonságai (egyenes, görbe 

vonal, háromszög, négyszög, kör, téglatest, kocka, 

téglalap, négyzet) 

x x 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek – 

szabály szerinti sorozatalkotás 
x x 

 

Tantárgy neve:  Matematika 
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Évfolyam:  3.o. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Szöveges feladatok megoldása (1000-es számkörben) x  
Számok rendezése – Számegyenes százas 

számkörben, egyes, tízes, százas számszomszéd, 

kerekítés 

x  

Számok helyi értékes alakja – Helyi, alaki, valódi 

érték 1000-es számkörben 
x  

Mérőeszköz használata, mérési módszerek (mm, cm, 

dm, m, km, ml, cl, dl, l, g, dkg, kg, óra, perc, 

másodperc, nap, hét, hónap, év, pénzcímletek) 

x x 

Írásbeli összeadás és kivonás (1000-es számkörben) x  
Írásbeli szorzás és osztás (1000-es számkörben) x  
Törtrészek – egész, fél, negyed, harmad, hatod x x 
Alakzatok geometriai tulajdonságai – lap, él, 

téglatest, kocka, szög 
x x 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek – 

táblázat, nyitott mondat 1000-es számkörben 
x  

 

Tantárgy neve:  Matematika 
Évfolyam:  4.o. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Szöveges feladatok megoldása (10000-es 

számkörben) 
x  

Számok rendezése – ezres számszomszéd, kerekítés x x 
Számok helyi értékes alakja – Helyi, alaki, valódi 

érték 10000-es számkörben 
x x 

Mérőeszköz használata, mérési módszerek (mm, cm, 

dm, m, km, ml, cl, dl, l, g, dkg, kg, óra, perc, 

másodperc, nap, hét, hónap, év, pénzcímletek) 

x x 

Írásbeli összeadás és kivonás 10000-es számkörben x  
Írásbeli szorzás és osztás 10000-es számkörben x  
Törtrészek – törtszámok (számláló, nevező, 

törtvonal) 
x x 

Alakzatok geometriai tulajdonságai – derékszög, 

párhuzamos, merőleges 
x x 

Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek – 

táblázat, nyitott mondat 10000-es számkörben 
x  

 

 

Etika 1–4. évfolyam 

A tantárgyból sem írásbeli vizsgát nem szervezünk.  

Szóbeli vizsga anyaga magára a többi tantárgyi vizsgára történő lelkiismeretes 

felkészülés. 
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Környezetismeret 3–4. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Környezetismeret 
Évfolyam:  3.  
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Élettelen anyagok és élőlények összehasonlítása, 

csoportosítása 
x x 

Becslések, mérések végzése, összehasonlítása  x 
A víz körforgása x  
Az időjárás elemei  x 
Napszakok, évszakok változásai  x 
Az emberi élet szakaszai x  
A növények növekedésének feltételei  x 
A digitális óra ismerete  x 
A térben való tájékozódást segítő eszközök x  
A fő és mellékvilágtájak megnevezése x  
Domborzati formák x  
Magyarország megyéi x  
A mező életközössége x  
Vizek, vízpartok élővilága x  
Az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatása x  
Az egészségtudatos életmód jellemzői  x 

 

Tantárgy neve:  Környezetismeret 
Évfolyam:  4. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Halmazállapot változások x  
Mozgásformák csoportosítása  x 
A tűz és az égés szerepe az ember életében  x 
Napszakok, évszakok változásai, és a Föld mozgása 

közötti összefüggés 
x  

Az emberi élet szakaszai x  
A növények növekedésének feltételei x  
Az analóg óra ismerete  x 
Jeles napok, dátumok elhelyezése a naptárban  x 
Alaprajz, vázlatrajz készítése x  
A felszínformák elemei x  
A felszíni vizek fajtái x  
Magyarország jellemző felszíni formái x  
Hazánk nagy tájai x  
Magyarország megyéi, megyeszékhelyek x  
Hazánk fővárosa: híres épületek, főbb nevezetességek, 

hidak, közlekedés 
 x 



 

100 

Élőhely, életmód, testfelépítés közötti összefüggések  x 
Életközösségek növényei és állatai közötti jellegzetes 

kapcsolat 
 x 

Az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatása  x 
Testünk, egészségünk  x 
Az egészségtudatos életmód jellemzői  x 

 

 

Élő idegen nyelv 4. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Angol nyelv 

Évfolyam:  4. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) 

értelmezése és kifejezése (Hello. Hi. Good morning. 

Good afternoon. Good evening. Good night! 

Goodbye. Bye-bye! See you.) 

 + 

 köszönet kifejezése (Thanks (a lot). Thank 

you.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása 

(You’re welcome. No problem.) 

 + 

 bemutatkozás megfogalmazása (My name is 

… I’m …. Nice to meet you.) 

 személyre vonatkozó információkérés, 

információadás (What’s your name? How old are 

you? I’m 9.) 

 + 

 hogylét iránti érdeklődés (How are you?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció 

kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak 

kifejezése (I am sorry.) 

 bocsánatkérésre történő reakció 

megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

 + 

 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! 

Good luck! Have a nice day/weekend.) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok 

(Merry Christmas! Happy New Year! Trick or treat.) 

 véleménykérés és arra reagálás (Do you 

agree? Yes. No. Are you OK? Yes. No.) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you 

like …? Yes, I do. No, I don’t.) 

 + 

 dolgok, személyek megnevezése, 

rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It’s a/an…/ It’s big. It’s long and comfortable.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. 

No.) 

 + 
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 dolgok, személyek megnevezése, 

rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It’s a/an…/ It’s big. It’s long and comfortable.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. 

No.) 

 + 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 

(Sorry, I don’t understand. Pardon?) 

 alapvető érzések kifejezése (I’m happy. I’m 

cold. I’m hungry.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő 

reakció kifejezése (Come here. Read the text.) 

 + 

 kívánság kifejezése (I would like to ...) 

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Can 

you give me a pen? Yes. Sorry, I can’t.) 

 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció 

kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, 

thanks. I would like …) 

 + 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése 

(Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I 

can’t.) 

 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the 

cinema tonight. Good idea.) 

 + 

 a létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ 

létige (I’m ..., I’m not …, Are you …? Is he …?) 

 a cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen 

időben: Present Simple (I eat bread for breakfast. I 

don’t like cheese.)  

 + 

 birtoklás kifejezése jelen időben: ’to have’ 

ige (I have/haven’t got … She has/hasn’t  got … 

Have you got …? Has she got …?) 

 + 

 felszólító mód: (Come here., Don’t shout.) 

 birtoklás: birtokos névmások, birtoklás 

kifejezése (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s 

brother…) 

 + 

 mennyiségi viszonyok: egyes és többes 

számú főnevek (dog, dogs, child, children) 

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, 

…hundred), sorszámok (first, second, third) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók, határozószók 

(There is/are…, in, on, under) 

 időbeli viszonyok: napok, időpont megadása 

(on Monday, at 4 o’ clock) 

 + 

 modalitás: a ’can’ segédige (I can/can’t 

swim.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű 

kötőszavak és személyes névmások (and, but, I, my, 

me mine) 

 + 
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Tantárgy neve:  NÉMET 
Évfolyam:  4. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich 

und im Bereich der unmittelbaren Umgebung 

und Umwelt 
- Szűkebb családi kör, barátok, családi 

ünnepek 

- Berendezési tárgyak 

- Egészséges életmód 

- Ruhadarabok 

- Növény- és állatvilág 

  

Themen und Situationen im Bereich des 

Klassenraums 

- Osztálytársak 

- Tantárgyak, taneszközök 

- Iskolai ünnepek 

  

Fächerübergreifende Themen und Situationen 

- Mozgás, alkotói tevékenység 

- Évszakok, hónapok, napok, napszakok 

- Évszaknak megfelelő öltözködés 

- Hasznos időtöltés 

  

Bezüge zur Zielsprache 

- A német ABC, jelkészlete 

- Betűzés, tollbamondás 

- Szókártyák 

- Zenehallgatás, filmvetítés 

  

Bezüge zu interkulturellen und landeskundlichen 

Themen 

- Ünnepek Mo-on és külföldön 

  

Spielerisches Lernen 

- Játékos szótanulás 

- Mondókák, dalok 

- Szókincs, helyesírás 

  

Unterhaltung 

- Képregények olvasása, készítése 

- Online játékos feladatok 

- Énekek, versek előadása 

- Keresztrejtvények 

- Társasjáték 

  

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

- Alapvető információk megosztása németül 

  

 

 

Ének-zene 1–4. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Ének-zene 
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Évfolyam:  1. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A törzsanyag gyermekjáték dalaiból saját maga által 

választott dalokat tudjon tisztán, megfelelő 

hangmagasságban és hangerővel énekelni (10 db) 

 x 

A hallgatott gyermekdalok feldolgozását ismerje fel, 

nevezze meg 
 x 

Egyszerű ritmusképletek visszatapsolása  x 
A negyed, nyolcad ritmusérték és szünet jelének 

felismerése, megnevezése 
 x 

A szó, lá mí, dó hangközök éneklése, kézjele  x 
A fenti hangok elhelyezése a vonalrendszerben x  
Betűs kottáról egyszerű dallam leéneklése  x 

 

Tantárgy neve:  Ének-zene 
Évfolyam:  2. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Törzsanyag dalai önálló éneklése tisztán, megfelelő 

hangmagasságban és hangerővel 
 x 

A hallgatott gyermekdalok feldolgozott változatait 

ismerje fel, nevezze meg 
 x 

A hangsor éneklése, kézjellel mutatása  x 
A félértékű hang és szünetjele x  
Hangjegyírás  x  
Egyszerű dallam betűs kottáról éneklése, majd 

vonalrendszerbe írása 
x x 

 

Tantárgy neve:  Ének-zene 
Évfolyam:  3. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A törzsanyag dalai önálló éneklése megfelelő 

hangmagasságban, hangerővel 
 x 

A Himnusz emlékezetből éneklése  x 
Ismert dal különböző hangmagasságban és hangerővel 

történő bemutatása 
 x 

Ismerje fel a következő zenehallgatási anyagokat: 

Mozart: Gyermekszimfónia, Kodály: Volt nekem egy 

kecském, Bárdos: Itt ül egy kis kosárba, Betlehemes, 

Csordapásztorok, Prokofjev: Péter és a farkas 

x  

Ismerje fel és tapsolja el a szinkópa ritmus képletet  x 
Egyszerű ritmus sor visszatapsolása, lejegyzése x x 
A pontozott félhang felismerése x  
Néhány hangból álló dallam visszaéneklése, 

hangjegyekkel történő lejegyzése 
x x 

 

Tantárgy neve:  Ének-zene 
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Évfolyam:  4. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A tanult népdalok felismerése, megfelelő tempóban és 

hangerővel visszaéneklése 
 x 

Az egészértékű hang és szünetjele x  
Betűs kottáról éneklés  x 
Hosszabb ritmusképletek visszatapsolása  x 
A nyújtott és az éles ritmus felismerése  x 
Hangjegyírás: néhány hangból álló dallam lejegyzése a 

vonalrendszerbe 
x  

A Himnusz dallamról való felismerése  x 
A zenehallgatás során hallgatott zeneművek 

szerzőjének és címének megnevezése: Erkel: Himnusz, 

Bizet: Carmen, Rossini: Macska duett 

 x 

A páros és a páratlan lüktetés felismerése  x 
Az ütemhangsúlyokat mozgással jelölni  x 
A pontozott félértékű hang megnevezése x  
A ¾-es lüktetés felismerése dalokban  x 

 

 

Vizuális kultúra 1–4. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Vizuális kultúra 
Évfolyam:  1. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, 

személyes élmények 
x  

Vizuális információ – Vizuális jelek a 

környezetünkben 
x  

Természetes és mesterséges környezet – Valós és 

kitalált tárgyak 
x  

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen 

környezetünk 
x  

 

Tantárgy neve:  Vizuális kultúra 
Évfolyam:  2.  
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, 

személyes élmények 
x  

Vizuális információ – Vizuális jelek a 

környezetünkben 
x  

Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet  x 
Természetes és mesterséges környezet – Valós és 

kitalált tárgyak 
x  
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Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen 

környezetünk 
x  

 

Tantárgy neve:  Vizuális kultúra 
Évfolyam:  3. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, 

személyes élmények 
x  

Vizuális információ – Vizuális jelek a 

környezetünkben 
x  

Természetes és mesterséges környezet – Valós és 

kitalált tárgyak 
x  

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen 

környezetünk 
x  

 

Tantárgy neve:  Vizuális kultúra 
Évfolyam:  3. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, 

személyes élmények 
x  

Médiahasználat – Valós és virtuális információk  x 
Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet  x 
Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen 

környezetünk 
x  

 

 

Technika és tervezés 1–4. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Technika és tervezés 
Évfolyam:  1. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Anyagok a környezetünkben   
Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés   
Otthon-család-életmód  x 
Jeles napok, ünnepek  x 
Közlekedés  x 

Gyakorlati jegyet kapnak a tanulók   
 

Tantárgy neve:  Technika és tervezés 
Évfolyam:  2. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Anyagok a környezetünkben   
Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés   
Otthon-család-életmód  x 
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Jeles napok, ünnepek  x 
Közlekedés  x 

Gyakorlati jegyet kapnak a tanulók   
 

Tantárgy neve:  Technika és tervezés 
Évfolyam:  3. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Anyagok a környezetünkben   
Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés   
Otthon-család-életmód  x 
Jeles napok, ünnepek  x 
Közlekedés  x 

Gyakorlati jegyet kapnak a tanulók   
 

Tantárgy neve:  Technika és tervezés 
Évfolyam:  4. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Anyagok a környezetünkben   
Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés   
Otthon-család-életmód  x 
Jeles napok, ünnepek  x 
Közlekedés  x 

Gyakorlati jegyet kapnak a tanulók   
 

 

Digitális kultúra 3–4. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Digitális kultúra 
Évfolyam:  3.osztály 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Ismerje a számítógép részeit és működését  x 
Billentyűzetismeret Klavaro programban x  
Fájl és mappakezelés x  
Operációs rendszer ismerete, testre szabása x  
Rajzolás a számítógéppel-PAINT programban x  
Böngészőprogramok  x 
Kommunikáció az interneten (facebook, email)  x 
Mobiltelefon használatának előnyei-hátrányai és 

veszélye 
 x 

Google classroom használata x x 
Kódolási alapok, utasítások végrehajtása  x 
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Tantárgy neve:  Digitális kultúra 
Évfolyam:  4.osztály 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Ismerje a számítógép részeit és működését, perifériáit  x 
Billentyűzethasználat Klavaro programban x  
Fájl és mappakezelés x  
Szövegszerkesztők x x 
Karakter és bekezdésformázások  x 
Rajzolás a számítógéppel-PAINT programban x  
Böngészőprogramok,   x 
Információk keresése az interneten x  
Kommunikáció az interneten (facebook, email)  x 
PowerPoint bemutatókészítés x  
Google classroom használata x x 
Imagine Logo, utasítások, eljárások  x 

 

 

Testnevelés 1–4. évfolyam 

Gyakorlati vizsga 

 

Tantárgy neve:  Testnevelés  

Évfolyam:  1. 

Téma / Témakör 

Gimnasztika és rendgyakorlatok  

- 2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok bemutatás utáni pontos és rendszeres 

végrehajtása 

-  Erősítését szolgáló gyakorlatok helyes végrehajtása 

Járások, futások 

-Utánzó mozgások játékos formában. 

-Vízszintes felületeken, ferde vagy függőleges tornaszereken való mászások, átmászások 

különböző irányokban. 

-Futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság. 

Szökdelések, ugrások 

-Helyben szökdelések páros zárt lábbal és különböző terpeszekben tapsra, zenére. 

-Szökdelések két lábon előre-hátra-oldalra, ugrások kisebb, 10 cm-es magasságú 

felületekre fel és le. 

-A különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető 

műveletek ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

Dobások, ütések 

-Labda feldobása és elkapása helyben és járás közben 

-Labda gurítása társnak fekvésben, ülésben 

-Labda dobása, gurítása és elkapása társsal vagy csoportban, helyben és mozgás közben 
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-A különböző dobásmódok előkészítő mozgásformáit  tudatosan és koordináltan hajtja 

végre. 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

-Egyszerű támaszugrások és rávezető gyakorlataik elsajátítása, végrehajtása 

-Egyszerű statikus és dinamikus egyensúlyozási gyakorlatok végrehajtása 

-Támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és 

egyensúlyozási képesség meglétének bemutatása. 

Labdás gyakorlatok 

-Kézzel és lábbal, helyben és haladással történő labdavezetés 

-Különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, gurítási, dobási, rúgási és 

elkapási feladatok 

-Labdás alaptechnikák vezető műveleteinek ismerete 

 

Tantárgy neve:  Testnevelés  

Évfolyam:  2. 

Téma / Témakör 

Gimnasztika és rendgyakorlatok  

- 2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok bemutatás utáni pontos és rendszeres 

végrehajtása 

-Egyszerű akadálypályák feladatainak teljesítése. 

-Testséma ismerete, térbeli tájékozódó képesség és szem-kéz-láb koordináció  

-  Erősítését szolgáló gyakorlatok helyes végrehajtása 

Járások, futások 

-Utánzó mozgások játékos formában. 

-Vízszintes felületeken, ferde vagy függőleges tornaszereken való mászások, átmászások 

különböző irányokban. 

-Futások 5-6 m-re elhelyezett 10-20 cm-es akadályok felett. 

-Állórajt indulások hangjelre, különböző testhelyzetekből. 

-Folyamatos futások 4-6 percen keresztül. 

-Futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság. 

Szökdelések, ugrások 

-Helyben szökdelések páros zárt lábbal és különböző terpeszekben tapsra, zenére. 

-Szökdelések két lábon előre-hátra-oldalra, ugrások kisebb, 20 cm-es magasságú 

felületekre fel és le. 

-Sasszé, oldalazó és indiánszökdelés alaptechnikájának bemutatása. 

-Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból ülésbe, guggolásba érkezéssel 30-40 

cm-es szivacsra. 

-A különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető 

műveletek ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

Dobások, ütések 

-Labda feldobása és elkapása helyben és járás közben 

-Labda gurítása társnak fekvésben, ülésben 

-Labda dobása, gurítása és elkapása társsal vagy csoportban, helyben és mozgás közben 
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-A különböző dobásmódok előkészítő mozgásformáit  tudatosan és koordináltan hajtja 

végre. 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

-Egyszerű támaszugrások és rávezető gyakorlataik  végrehajtása. 

-Egyszerű statikus és dinamikus egyensúlyozási gyakorlatok végrehajtása 

-Dinamikus függőállások, függések haladással oldalra, fel/le, fordulattal, állandó 

fogástávolságokkal. 

-Támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és 

egyensúlyozási képesség meglétének bemutatása. 

Labdás gyakorlatok 

-Kézzel és lábbal, helyben és haladással történő labdavezetés. 

-Különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, gurítási, dobási, rúgási és 

elkapási feladatok. 

-Labdagörgetések  kézzel, lábbal, egyenes vonalon előre, oldalra, hátra, körbe vagy 

változó irányokba. 

-Labdás alaptechnikák vezető műveleteinek ismerete. 

 

Tantárgy neve:  Testnevelés  

Évfolyam:  3. 

Téma / Témakör 

Gimnasztika és rendgyakorlatok  

- 2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok bemutatás utáni, önálló, pontos  

végrehajtása. 

-Gimnasztikai elemek elnevezésének, technikai végrehajtásának ismerete. 

-Helyes testtartást és testsémát kialakító gyakorlatok végrehajtása önállóan. 

-  Erősítését szolgáló gyakorlatok helyes végrehajtása 

Járások, futások 

-Utánzó mozgások játékos formában. 

-Vízszintes felületeken, ferde vagy függőleges tornaszereken való mászások, 

átmászások különböző irányokban. 

-Járások sarkon, talpéleken, lábujjhegyen, különböző irányba és forgás közben. 

-Járások egyensúlyvesztő feladatokkal (támadójárás, járás törzsfordításokkal, előre és 

oldalra hajlításokkal) 

-Járások előre, hátra, oldalra és váltakozó irányokba, vegyes és aszimmetrikus 

kartartásokban. 

-Futások 6-7 m-re elhelyezett akadályok felett 

-Állórajt kisebb távolságra különböző hangjelekre. 

-Folyamatos futások 6-8 percen keresztül 

-Futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság. 

Szökdelések, ugrások 

-Ritmusra végrehajtott szökdelések helyben 2-4 lábhelyzet váltogatásával, páros zárt és 

egy lábon ugrókötélhajtás közben. 

-Elugrások páros lábon és egy lábon akadályok nélkül, illetve 20-30 cm-es akadályokra 

(zsámolyra) fel és le, valamint átugorva 8-10 ismétléssel. 

-Távolugrás rövid lendületből 
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-A különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető 

műveletek ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

Dobások, ütések 

-Labda feldobása és elkapása helyben és járás közben 

-Különböző labdák mozgatása kézben, átadása kézből kézbe társnak 

-Testtömeghez igazodó súlyú, de változó méretű labdák lökése, hajítása, vetése ülésből, 

térdelésből, állásból két majd egy kézzel, társhoz vagy célra. 

-Megfelelő labda pattintása különböző ütőkkel, labda vezetése, átadása, célra ütése. 

-A labda biztonságos elkapása. 

-A különböző dobásmódok előkészítő mozgásformáit  tudatosan és koordináltan hajtja 

végre. 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

-Egyszerű támaszgyakorlatok kivitelezése talajon, tornapadon, zsámolyon, 

ugrószekrényen, bordásfalon és más, támaszhelyzetet biztosító tornaszeren. 

-Támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és 

egyensúlyozási képesség meglétének bemutatása. 

-Gurulóátfordulások 

-Zsugorfejállás 

-Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen) 

-Függőgyakorlatok végrehajtása tornaszereken, természetes akadályokon. 

-Függőállások, függések haladással oldalra, fel/le, fordulattal, állandó vagy változó 

fogástávolságokkal. 

-Egyensúlyozási gyakorlatok biztonságos végrehajtása helyben és 

helyzetváltoztatásokkal és különböző kartartásokkal, talajra rajzolt vonalon 

helyváltoztatással és eltérő irányokba, valamint tornaszereken, a munkafelület 

folyamatos szűkítésével 

Labdás gyakorlatok 

-Kézzel és lábbal, helyben és haladással történő labdavezetés. 

-Különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, gurítási, dobási, rúgási és 

elkapási feladatok. 

-Labdagörgetések  kézzel, lábbal, egyenes vonalon előre, oldalra, hátra, körbe vagy 

változó irányokba. 

-Dobások, rúgások helyből célfelületre. 

-Labdás alaptechnikák vezető műveleteinek ismerete. 

 

Tantárgy neve:  Testnevelés  

Évfolyam:  4. 

Téma / Témakör 

Gimnasztika és rendgyakorlatok  

- 2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok bemutatás utáni, önálló, pontos  

végrehajtása. 

-Gimnasztikai elemek elnevezésének, technikai végrehajtásának ismerete. 

-Helyes testtartást és testsémát kialakító gyakorlatok végrehajtása önállóan. 

-  Erősítését szolgáló gyakorlatok helyes végrehajtása 

Szökdelések, ugrások 
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-Ritmusra végrehajtott szökdelések helyben 2-4 lábhelyzet váltogatásával, páros zárt és 

egy lábon ugrókötélhajtás közben. 

-Elugrások páros lábon és egy lábon akadályok nélkül, illetve 20-30 cm-es akadályokra 

(zsámolyra) fel és le, valamint átugorva 8-10 ismétléssel. 

-Távolugrás rövid lendületből 

-A különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető 

műveletek ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre. 

Járások, futások 

-Utánzó mozgások játékos formában. 

-Vízszintes felületeken, ferde vagy függőleges tornaszereken való mászások, 

átmászások különböző irányokban. 

-Járások sarkon, talpéleken, lábujjhegyen, különböző irányba és forgás közben. 

-Járások egyensúlyvesztő feladatokkal (támadójárás, járás törzsfordításokkal, előre és 

oldalra hajlításokkal) 

-Járások előre, hátra, oldalra és váltakozó irányokba, vegyes és aszimmetrikus 

kartartásokban. 

-Futások 6-7 m-re elhelyezett akadályok felett 

-Állórajt kisebb távolságra különböző hangjelekre. 

-Folyamatos futások 6-8 percen keresztül 

-Futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság. 

Dobások, ütések 

-Labda feldobása és elkapása helyben és járás közben 

-Különböző labdák mozgatása kézben, átadása kézből kézbe társnak 

-Testtömeghez igazodó súlyú, de változó méretű labdák lökése, hajítása, vetése ülésből, 

térdelésből, állásból két majd egy kézzel, társhoz vagy célra. 

-Megfelelő labda pattintása különböző ütőkkel, labda vezetése, átadása, célra ütése. 

-A labda biztonságos elkapása. 

-A különböző dobásmódok előkészítő mozgásformáit  tudatosan és koordináltan hajtja 

végre. 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 

-Egyszerű támaszgyakorlatok kivitelezése talajon, tornapadon, zsámolyon, 

ugrószekrényen, bordásfalon és más, támaszhelyzetet biztosító tornaszeren. 

-Támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és 

egyensúlyozási képesség meglétének bemutatása. 

-Gurulóátfordulások 

-Zsugorfejállás 

-Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen) 

-Függőgyakorlatok végrehajtása tornaszereken, természetes akadályokon. 

-Függőállások, függések haladással oldalra, fel/le, fordulattal, állandó vagy változó 

fogástávolságokkal. 

-Egyensúlyozási gyakorlatok biztonságos végrehajtása helyben és 

helyzetváltoztatásokkal és különböző kartartásokkal, talajra rajzolt vonalon 

helyváltoztatással és eltérő irányokba, valamint tornaszereken, a munkafelület 

folyamatos szűkítésével 
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Iskolai labdarúgás 1–4. évfolyam 

 

Írásbeli és szóbeli vizsgát sem szervezünk labdarúgásból. Külön gyakorlati vizsgára sem 

kerül sor. A testnevelés tantárgy magában foglalja a labdarúgást. 

 

 

Cigány népismeret 1–4. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Cigány népismeret 

Évfolyam:  1. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Múlt és jelen – cigány mese tartalmi ismertetése  x 

Kulturális élet – cigány zene, eszközei, tánc 

megkülönböztetése a magyartól 

 x 

Cigány nyelvek – 5 magyarban is elterjedt cigány 

szó és jelentése 

 x 

 

 

Tantárgy neve:  Cigány népismeret 

Évfolyam:  2. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Múlt és jelen - cigány eredetmonda x  

Kulturális élet – jeles ünnepek a cigányságnál x  

Cigány nyelvek - 10 magyarban is elterjedt cigány 

szó és jelentése 

 x 

 

Tantárgy neve:  Cigány népismeret 

Évfolyam:  3. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Természeti és társadalmi környezet -  cigányság a 

környezetében 

 x 

Múlt és jelen - cigány eredetmonda; vándorlásuk x  

Kulturális élet – jeles ünnepek a cigányságnál; 

hagyományos mesterségek 

x  

Cigány nyelvek - 10 magyarban is elterjedt cigány 

szó és jelentése; a cigány nyelvi dialektusok két fő 

csoportja 

 x 

 

Tantárgy neve:  Cigány népismeret 

Évfolyam:  4. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Természeti és társadalmi környezet -  cigányság a 

környezetében 

 x 

Múlt és jelen - cigány eredetmonda; vándorlásuk; 

cigányság Európában 

x  
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Kulturális élet – jeles ünnepek a cigányságnál; 

hagyományos mesterségek; cigány zene és tánc 

képviselői 

x  

Cigány nyelvek - 10 magyarban is elterjedt cigány 

szó és jelentése; a cigány nyelvi dialektusok két fő 

csoportja 

 x 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 5–8. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Magyar irodalom 

Évfolyam:  5. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A mesékről x x 

Múltunk a mítoszokban x x 

Petőfi: János vitéz x x 

A Biblia x x 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk  x 

 

Tantárgy neve: Magyar Irodalom 

Évfolyam: 6. osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A monda és a rege x x 

Arany János: A walesi bárdok x x 

Arany János: Toldi Miklós x x 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok  x 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi x x 

 

Tantárgy neve: Magyar Irodalom 

Évfolyam: 7. osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A romantika x x 

Kölcsey Ferenc: Himnusz x x 

Vőrősmarty Mihály: Szózat x x 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal x x 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  x 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője  x 

 

Tantárgy neve:  Magyar irodalom 

Évfolyam:  8. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A Nyugat          x        x 

Ady Endre költészete         x        x 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig         x        x 

József Attila költészete         x        x 

Radnóti Miklós         x        x 



 

114 

 

 

Tantárgy neve:  Magyar nyelv 

Évfolyam:  5. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Hangok és betűk x x 

Szótagolás és elválasztás x x 

Hangtörvények x x 

A magyar helyesírás x x 

A szavak hangalakja és jelentése  x 

A szavak szerkezete x x 

 

Tantárgy neve: Magyar nyelv 

Évfolyam: 6. osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A szófajok x x 

Az ige x x 

A névszók x x 

Az igenevek x x 

A határozószók x x 

A viszonyszók x x 

A mondatszók x x 

 

Tantárgy neve: Magyar nyelv 

Évfolyam: 7. osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A mondat x x 

Az egyszerű mondat szerkezete x x 

A bővítmények fajtái x x 

A mellérendelő szószerkezetek x x 

 

Tantárgy neve:  Magyar nyelv 

Évfolyam:  8. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Az összetett mondatok x x 

A szóalkotás módjai x x 

Az összetett szavak x x 

A szóképzés x x 

A magyar szókincs x x 

 

 

Matematika 5–8. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Matematika 

Évfolyam:  5. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 
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Egész számok (Római számok, számok leírása, 

számok kiolvasás, számegyenes, becslés, kerekítés) 

x  

Egész számok (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) x x 

Egész számok (negatív számok, abszolút érték, 

ellentett, egész számok összeadása és kivonása) 

x  

Törtek (ábrázolása, bővítés, egyszerűsítés, közös 

nevezőjű törtek összeadása kivonása)  

x  

Törtek (különböző nevezőjű törtek összeadása 

kivonása, szorzás - osztás természetes számmal) 

x  

Tizedes törtek (ábrázolása, leírása, alapműveletek) x  

Mértékegységek (hossz, tömeg, idő)  x 

Geometria (alapfogalmak, testek síkidomok, 

sokszögek, kör, szög, terület, térfogat) 

x x 

Sorozatok, szöveges feladatok x  

 

Tantárgy neve:  Matematika  

Évfolyam:  6. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Műveletek egész számokkal, műveletek sorrendje  x  

Szerkesztések (tükrözések, szögek, síkidomok) x  

Számelmélet (oszthatósági szabályok, többszörös, 

legnagyobb közös többszörös, legkisebb közös osztó) 

x x 

Műveletek törtekkel (tört tizedestört alakja, 

műveletek törtekkel) 

x  

Geometria (háromszögek, négyszögek, derékszögű 

háromszög kerülete-területe, szabályos sokszögek)  

x x 

Geometria (szerkesztések: háromszög, négyszög, 

szabályos sokszög) 

x  

 

Tantárgy neve:  Matematika 

Évfolyam:  7. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Sorba rendezés, igazold cáfold, kiválasztás x  

Műveletek törtekkel, véges tizedestörtekkel, 

zárójelfelbontás, hatványozás, normálalak 

x x 

Geometriai alapfogalmak, síkidomok, testek, 

szerkesztések (középpontos tükrözés, négyszögek), 

sokszögek 

x  

Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös, oszthatósági szabályok 

x x 

Arányosság, százalékszámítás, mérlegelv x  

Geometria (háromszögbe írt kör, háromszög köré írt 

kör, háromszögsúlyvonala, kör kerülete, kör területe) 

x  

Geometria (testek felszíne-térfogata: hasáb, henger)  x  

Függvények, statisztika x  

 

Tantárgy neve:  Matematika 

Évfolyam:  8. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 
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Hatványozás, normálalak, szorzattá alakítás, 

kiemelés 

x x 

Geometria (vektorok, eltolás, szerkesztések, 

hasonlóság) 

x  

Pitagorasz-tétel (szabályos háromszög, négyzet, 

kocka) 

x x 

Halmazok x  

Egyenletek, egyenlőtlenségek x x 

Függvények (lineáris, abszolútérték, másodfokú, 

fordított arányosság) 

x  

Valószínűség, gyakoriság, relatívgyakoriság, 

sorozatok 

x  

Felszín, térfogat (gúla, kúpok, gömb) x x 

 

 

Történelem 5–8. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Történelem 

Évfolyam:  5. o. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Körülöttem a történelem x  

Címer, zászló, pecsét, az idő mérése x  

Az ókori Egyiptom világa x x 

Az ókori Hellász öröksége x x 

Az ókori Róma öröksége x x 

A görög- római hadviselés x x 

Képek a népvándorlás korából x  

Az Ószövetség népe x  

Jézus élete, tanításai és a kereszténység x  

Élet a várban- egy magyar vár és uradalom 

bemutatásával 

x  

Élet a kolostorban – egy magyar kolostor 

bemutatásával 

x  

Élet a középkori városban- egy magyar város 

bemutatásával 

x  

A keresztes lovagok világa x x 

Történetek a magyarok eredetéről x  

Honfoglalás és kalandozások x x 

Szent István és a magyar állam x x 

Árpád –házi királyportrék x  

Árpád – kori szentek x  

Árpád – kori győztes harcok és csaták x x 

Magyarország koronázási jelvényei x  

 

Tantárgy neve:  Történelem 

Évfolyam:  6. o. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Magyar királyportrék a 14-15. századból x  
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Hunyadi János a törökverő x x 

Hunyadi Mátyás a reneszánsz uralkodó x x 

A földrajzi felfedezések x x 

Korai kapitalizmus x  

A vallási megújulás x  

Az új világkép kialakulása x  

A török háborúk hősei x  

Bocskai, Bethlen és Zrínyi x x 

II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca x x 

Mária Terézia x x 

Élet a török hódoltság kori Magyarországon x  

Élet a 18. századi Magyarországon x  

Ipari forradalom x x 

Társadalmi – politikai forradalom x  

A reformkor x x 

A forradalom x x 

Képek a szabadságharc történetéből x  

A kiegyezés x x 

 

Tantárgy neve:  Történelem 

Évfolyam:  7. o.  

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A nemzeti eszme és a birodalmak kora x x 

Politikai eszmék: liberalizmus, konzervativizmus, 

szocializmus 

x  

A modernizálódó Magyarország x x 

A millenniumi Magyarország x  

Az első világháború, Magyarország a háborúban x x 

Magyarország 1918-1919-ben x x 

A trianoni békediktátum x x 

A kommunista Szovjetunió x x 

A nemzetiszocialista Németország x  

A politika irányai x  

Gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés x  

Háború földön, tengeren és levegőben x  

Magyarország a világháború idején x x 

A háború borzalmai x  

A holokauszt x x 

A hidegháború x x 

A Nyugat x  

A kommunista diktatúra kiépítése Magyarországon x x 

Rákosi diktatúra x x 

Deportálások „békeidőben” x  

 

Tantárgy neve:  Történelem 

Évfolyam:  8. o. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc x x 
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A kádári diktatúra x x 

Élet a Kádár- rendszerben x  

A kétpólusú világ megszűnése és a 

rendszerváltoztatás Magyarországon 

x x 

Magyarország a rendszerváltoztatás után x x 

A határon túli magyarok x  

A magyarországi nemzetiségek a 19. századtól 

napjainkig 

x x 

A hagyományos agrártársadalmak x  

A modern /ipari társadalmak x  

A modern demokrácia gyökerei x  

A modern magyar állam x x 

Magyarország és az Európa Unió x x 

Közép-Európa x x 

Az Amerikai Egyesül Államok x x 

India x x 

Kína x x 

Közel-Kelet x x 

Lábnyomaink a nagyvilágban x  

A magyar megmaradás kérdései x  

 

 

Állampolgári ismeretek 8. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Állampolgári ismeretek 

Évfolyam:  8.o 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Család jellemzői, típusai, gazdálkodása x  

Nemzet, nemzetiség x  

A magyar állam intézményei és közigazgatása x x 

Mindennapi ügyintézés x x 

A köznevelés, egészségügy és szociális 

ellátórendszer alapelemei 
x x 

 

 

Hon- és népismeret 5–8. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Hon- és népismeret 

Évfolyam:  5. o. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Az én világom x  

A paraszti háztartás x  

Ünnepnapok, jeles napok x  

Életmód x  

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink x  
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Etika 5–8. évfolyam 

 

A tantárgyból írásbeli vizsgát nem szervezünk.  

Szóbeli vizsga anyaga magára a többi tantárgyi vizsgára történő lelkiismeretes 

felkészülés. 

 

 

Természettudomány 5–6. évfolyam 

 

Tantárgy neve: Természettudomány 
Évfolyam: 5. osztály 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Anyagok és tulajdonságaik x x 
Mérések, mértékegységek, mérőeszközök x x 
Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás x x 
Alapvető térképészeti ismeretek x x 
A növények testfelépítése x x 
Az állatok testfelépítése x x 
Az emberi szervezet felépítése, működése, testi-lelki 

egészség 
x x 

 

Tantárgy neve: Természettudomány 
Évfolyam: 6. osztály 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Tájékozódás az időben x x 
Topográfiai  alapismeretek x x 
Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek x x 
Az erdők életközössége és természeti-környezeti 

problémái 
x x 

A mezők és a szántóföldek életközössége természeti-

környezeti problémái 
x x 

Vizi és vízparti életközösségek és természeti-

környezeti problémái 
x x 

Az energia x x 
A Föld külső és belső erői, folyamatai x x 
Alapvető légköri jelenségek és folyamatok x x 

 

 

Kémia 7–8. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Kémia 
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Évfolyam:  7.osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

 modell, kísérlet, tapasztalat, magyarázat, 

balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, 

anyagi halmaz, gáz, folyadék, szilárd halmazállapot, 

halmazállapot-változások, olvadás, párolgás, forrás, 

lecsapódás, fagyás, szublimáció, endoterm és 

exoterm változások, vegyszer, egyszerű mérési 

módszerek, tömeg, térfogat, sűrűség, elválasztási 

eljárások, kísérleti eszközök, desztilláció 

x x 

Az anyagi halmazok  

 kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém, 

nemfém, vegyület, szervetlen vegyület, szerves 

vegyület, keverék, fizikai tulajdonság, fizikai 

változás, oldat, oldott anyag, oldószer, oldódás, 

oldhatóság, tömegszázalék, térfogatszázalék, 

telítetlen oldat, telített oldat, fiziológiás sóoldat, 

rendszer, valódi oldat, kolloid oldat, komponens, 

levegő, ötvözetek 

x x 

Atomok, molekulák és ionok 

 elemi részecske, proton, elektron, neutron, 

kémiai részecske, atom, molekula, ion, 

elemmolekula, vegyületmolekula, atommag, 

elektronburok, rendszám, periódusos rendszer, 

nemesgázszerkezet, kémiai kötés, vegyjel, képlet, 

alkálifémek, alkáliföldfémek, földfémek, halogének, 

nemesgázok 

x x 

 

Tantárgy neve:  Kémia 

Évfolyam:  8. osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Kémiai reakciók/  

 kémiai reakció, reakcióegyenlet, katalizátor, 

csapadék, gázfejlődés, exoterm reakció, endoterm 

reakció, egyesülés, bomlás, égés, gyors égés, lassú 

égés, sav, bázis, só, savas kémhatás, semleges 

kémhatás, lúgos kémhatás, közömbösítés, pH-érték, 

indikátor, korrózió, rozsda 

x  

Kémia a természetben / 
 üvegházhatás, globális klímaváltozás, 

ózonpajzs, ózonlyuk, savas eső, szmog, édes víz, sós 

víz, ásványvíz, ásvány, trágya, hulladék, veszélyes 

hulladék, újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés, 

szerves vegyület, fosszilis tüzelőanyag, természetes 

szenek, megújuló energiaforrások 

x x 

Kémia a mindennapokban/  

 gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol, 

tápanyag, élelmiszer-adalék, táplálék kiegészítő, 

x x 
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mesterséges édesítőszerek, tartósítószerek, E-

számok, kemény víz, vízlágyítás, vízkőoldás, 

mosószer, szappan, fertőtlenítőszer, érc, műanyag, 

festékanyagok, növényvédő szerek, műtrágya, 

mikro- és makrotápanyagok, mesterséges szenek 

 

 

Fizika 7–8. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Fizika 

Évfolyam:  7. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Bevezetés a fizikába x  

Az energia x  

Mozgások x  

Lendület és egyensúly x  

Halmazállapotok, halmazállapot változások x  

 

Tantárgy neve:  Fizika 

Évfolyam:  8. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Elektromosság a háztartásban x  

Világítás, fény, optikai eszközök x  

Hullámok x  

Környezetünk globális problémái x  

Égi jelenségek x  

Naprendszer x  

 

 

Biológia 7–8. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Biológia  

Évfolyam:  7.osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A biológia tudományának céljai és vizsgálati 

módszerei 
 A biológia tudománya 

 x 

Az élet kialakulása és szerveződése  x x 

Az élet formái, működése és fejlődése/  

 Az élővilág fejlődése 

 Az élővilág országai 

x x 

A fenntarthatóság fogalma, biológiai összefüggései 

 Bolygónk élővilága 

 x 

Életközösségek vizsgálata x x 

 

Tantárgy neve:  Biológia  
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Évfolyam:  8. osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A fenntarthatóság fogalma, biológiai összefüggései 
 A természeti értékek védelme 

 x 

Az élővilág és az ember kapcsolata  x 

A fenntarthatóság fogalma, biológiai összefüggései  x 

Az emberi szervezet felépítése, működése /  

 Az emberi szervezet I. – Testkép, testalkat, 

mozgásképesség 

 Az emberi szervezet II. – Anyagforgalom 

 Az emberi szervezet III. – Érzékelés, 

szabályozás 

 Szaporodás, öröklődés, életmód 

x x 

Életmód és egészség/   

 Egészségmegőrzés, elsősegély 

 x 

 

 

Földrajz 7–8. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Földrajz 
Évfolyam:  7. évfolyam 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Tájékozódás a földrajzi térben x  
Az Európán kívüli kontinensek földrajza: Afrika, 

Amerika, Ázsia, Ausztrália és Óceánia 
x x 

A földrajzi övezetesség rendszere x  
Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa  x 

 

Tantárgy neve:  Földrajz 
Évfolyam:  8. évfolyam 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza  x 
Magyarország földrajza x x 
A Kárpát-medence térsége x  
Európa földrajza x x 
A földrajzi övezetesség rendszere x  
Magyarország társadalmi viszonyai x  

 

 

Élő idegen nyelv 5–8. évfolyam (angol, német) 

 

Tantárgy neve:  Angol nyelv 
Évfolyam:  5. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 
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- köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) 

értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! 

Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How 

are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

- köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. 

Thank you very much.) 

- köszönetre történő reakció megfogalmazása 

(You’re welcome. No problem.) 

 + 

 bemutatkozás megfogalmazása (My name is 

… Hello. Hi!  Nice to meet you.) 

 információkérés, információadás (What’s 

your name? My name is Peter. How old are you? 

I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. 

When’s your birthday? On 4th July. What’s your 

favourite animal? My favourite animals are cats. 

Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have 

you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I 

haven’t.) 

 + 

 hogylét iránti érdeklődés (How are you? 

What’s wrong?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció 

kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)  

 bocsánatkérés értelmezése és annak 

kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  

 bocsánatkérésre történő reakció 

megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! 

Good luck! Congratulations!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok 

(Merry Christmas! Happy New Year! Happy 

Easter!)  

 + 

- megszólítás és elköszönés kifejezése írott, 

személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Dear Peter, Best wishes) 

- véleménykérés és arra reagálás (Do you 

agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I 

think …) 

- tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you 

like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion 

about …? I think …) 

 + 

 dolgok, személyek megnevezése, 

rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in 

English? What’s ... in Hungarian?) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, 

I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)  

 + 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I 

don’t know. I have no idea.) 
 + 
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 nem értés megfogalmazása (I don’t 

understand.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 

(Can you repeat it? Can you spell it for me?)  

 alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m 

hungry. I’m happy/sad/angry.)  

 akarat, kívánság kifejezése (Would you like a 

...? Yes, please. No, thanks. I would like …)  

 kérés és arra reagálás (Can you give me a 

pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I 

can’t.)  

 + 

 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the 

cinema., Good idea. Would you like to come to the 

cinema? Yes, sure.)  

 meghívás és arra reagálás (Can you come to 

my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to 

invite you to my party.) 

 kínálás és arra reagálás (Would you like an 

orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 

Thank you.) 

 + 

 betűzés kérésének kifejezése (Could you spell 

it, please?) 

 utasítások értelmezése és azokra történő 

reakció kifejezése (Come here, please. Read the text, 

please.) 

 + 

 létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige 

(I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who is 

he? What’s that?) 

 szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen 

időben: Present Simple (I eat bread for breakfast. I 

don’t like cheese. Do you play tennis?)  

 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: 

Present Continuous (Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving.) 

 létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige 

(I was … I wasn’t ... Were you …? Was he…? Who 

was  there? What was that?) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: 

Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see 

the film. Did you visit Joe?)  

 jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m 

going to be a doctor. It’s going to rain.) 

+  

 felszólító mód: felszólítások (Come here. 

Don’t shout.) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, 

where?, what?, how?) 

+  

 birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive 

(My, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother …) 
+  
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 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám 

(dog-dogs, child-children) 

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, 

hundred), sorszámok (first, second, third…) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálható 

főnevek (How many CDs have you got? I’ve got a 

lot of/few CDs.) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan 

főnevek (How much money have you got? I’ve got a 

lot of/little money.) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók 

(here, there, on the left, on the right, in, on, under, 

opposite, next to, between …) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? 

always, often, sometimes, never, once/twice a week, 

every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 

5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s quarter to 

eight.) 

 minőségi viszonyok: rövid melléknevek 

fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.) 

 minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek 

fokozása (good/bad, better/worse) 

+  

 modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t 

swim. I must go.) 

 szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, 

the), mutató névmások (this, that, these, those), 

kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, 

they…, me, him, them…), some/any (There are 

some pencils in the bag. Have you got any sisters? I 

haven’t got any matchboxes. There’s some water in 

the vase., There isn’t any juice in my glass.), 

határozatlan névmások (somebody, anybody, 

nobody, everybody) 

+  

 

Tantárgy neve:  Angol nyelv 

Évfolyam:  6. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

- köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) 

értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! 

Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How 

are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

- köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. 

Thank you very much.) 

- köszönetre történő reakció megfogalmazása 

(You’re welcome. No problem.) 

 + 

 bemutatkozás megfogalmazása (My name is 

… Hello. Hi!  Nice to meet you.) 

 + 
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 információkérés, információadás (What’s 

your name? My name is Peter. How old are you? 

I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. 

When’s your birthday? On 4th July. What’s your 

favourite animal? My favourite animals are cats. 

Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have 

you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I 

haven’t.) 

 hogylét iránti érdeklődés (How are you? 

What’s wrong?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció 

kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)  

 bocsánatkérés értelmezése és annak 

kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  

 bocsánatkérésre történő reakció 

megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! 

Good luck! Congratulations!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok 

(Merry Christmas! Happy New Year! Happy 

Easter!)  

 + 

- megszólítás és elköszönés kifejezése írott, 

személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Dear Peter, Best wishes) 

- véleménykérés és arra reagálás (Do you 

agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I 

think …) 

- tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you 

like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion 

about …? I think …) 

 + 

 dolgok, személyek megnevezése, 

rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in 

English? What’s ... in Hungarian?) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, 

I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)  

 + 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I 

don’t know. I have no idea.) 

 nem értés megfogalmazása (I don’t 

understand.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 

(Can you repeat it? Can you spell it for me?)  

 + 

 alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m 

hungry. I’m happy/sad/angry.)  

 akarat, kívánság kifejezése (Would you like a 

...? Yes, please. No, thanks. I would like …)  

 kérés és arra reagálás (Can you give me a 

pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I 

can’t.)  

 + 
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 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the 

cinema., Good idea. Would you like to come to the 

cinema? Yes, sure.)  

 meghívás és arra reagálás (Can you come to 

my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to 

invite you to my party.) 

 kínálás és arra reagálás (Would you like an 

orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 

Thank you.) 

 + 

 betűzés kérésének kifejezése (Could you spell 

it, please?) 

 utasítások értelmezése és azokra történő 

reakció kifejezése (Come here, please. Read the text, 

please.) 

 + 

 létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige 

(I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who is 

he? What’s that?) 

 szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen 

időben: Present Simple (I eat bread for breakfast. I 

don’t like cheese. Do you play tennis?)  

 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: 

Present Continuous (Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving.) 

 létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige 

(I was … I wasn’t ... Were you …? Was he…? Who 

was  there? What was that?) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: 

Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see 

the film. Did you visit Joe?)  

 jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m 

going to be a doctor. It’s going to rain.) 

+  

 felszólító mód: felszólítások (Come here. 

Don’t shout.) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, 

where?, what?, how?) 

+  

 birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive 

(My, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother …) 

 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám 

(dog-dogs, child-children) 

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, 

hundred), sorszámok (first, second, third…) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálható 

főnevek (How many CDs have you got? I’ve got a 

lot of/few CDs.) 

 mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan 

főnevek (How much money have you got? I’ve got a 

lot of/little money.) 

+  
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 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók 

(here, there, on the left, on the right, in, on, under, 

opposite, next to, between …) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? 

always, often, sometimes, never, once/twice a week, 

every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 

5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s quarter to 

eight.) 

 minőségi viszonyok: rövid melléknevek 

fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.) 

 minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek 

fokozása (good/bad, better/worse) 

+  

 modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t 

swim. I must go.) 

 szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, 

the), mutató névmások (this, that, these, those), 

kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, 

they…, me, him, them…), some/any (There are 

some pencils in the bag. Have you got any sisters? I 

haven’t got any matchboxes. There’s some water in 

the vase., There isn’t any juice in my glass.), 

határozatlan névmások (somebody, anybody, 

nobody, everybody) 

+  

 

Tantárgy neve:  Angol nyelv 

Évfolyam:  7. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

— megszólítás kifejezése és arra reagálás 

(Excuse me. Can I help you?) 

— bemutatkozás megfogalmazása (Let me 

introduce myself.) 

— személyre vonatkozó információkérés, 

információadás (What’s your favourite subject? It’s 

maths.) 

 + 

— hogylét iránti érdeklődés és reakció (What’s 

the matter? I feel…) 

— bocsánatkérésre történő reakció 

megfogalmazása (That’s OK. Don’t worry about it. 

It doesn’t matter.) 

— jókívánságok kifejezésekor a reakció 

megfogalmazása (Thank you, the same to you.) 

 + 

— hogylét iránti érdeklődés és reakció (What’s 

the matter? I feel…) 

— bocsánatkérésre történő reakció 

megfogalmazása (That’s OK. Don’t worry about it. 

It doesn’t matter.) 

— jókívánságok kifejezésekor a reakció 

megfogalmazása (Thank you, the same to you.) 

 + 
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— telefon felvétele, telefonon való 

bemutatkozás (XY speaking.)  

— megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben 

(Dear John, Best wishes, Love,)  

 + 

— véleménykérés és arra reagálás (Do you 

agree? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion? 

In my opinion…, What do you think about …? I 

think …) 

— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How 

do you like it? I think it’s…)  

 + 

— képesség kifejezése (Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? I can understand 

French. I am unable to ride a horse.) 

— szükségesség kifejezése (Do I have to ...? Do 

I need to …?  You must … We have to …)  

— lehetőség kifejezése (It may rain. She might 

visit us.)  

— ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t 

worry, I will. I promise …) 

— szándék, kívánság kifejezése (What would 

you like to do? Would you like to have a rest? I’d 

like to see that film.) 

— dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a 

good idea. It’s boring.) 

 + 

— dolgok, személyek megnevezése, 

rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It’s …, It’s made of …, It’s used for ...) 

— visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem 

értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is 

it clear? Sorry, what does that mean?) 

— betűzés kérése, betűzés (It spells …) 

— felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could 

you speak a little more slowly, please? Sorry, that 

was a bit too fast.) 

 + 

— öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you 

happy about it?  What do you think of that? How do 

you feel about it? Great!  I’m glad to hear that. I’m 

so pleased that…, Good for you. I feel so happy for 

… I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, 

dear! I feel so sorry for …)  

— elégedettség, elégedetlenség, bosszúság 

kifejezése (What do you think of…? Are you pleased 

with …? Are you happy with …? Are you satisfied 

with …? That’s fine/nice/not bad. That was 

fine/good/ nice. I’m quite satisfied with … I’m quite 

happy with … I’m quite pleased with … It’s not 

good enough. That wasn’t very good.)  

 + 
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— csodálkozás kifejezése (How come? Is he? 

What a surprise!) 

— remény kifejezése (I am looking forward to 

… I hope …) 

— javaslat és arra reagálás (Would you like to 

come to the cinema? Yes, sure.)  

— meghívás és arra reagálás (I’d like to invite 

you to my party. Thank you, I’m happy to come.) 

 + 

— információkérés, -adás (When is the next 

train? What time does the train arrive? Is the boss 

here? Yes, he is.) 

— egyetértés, egyet nem értés (Do you agree? 

What’s your opinion? How do you feel about it? I 

agree. I don’t agree. I don’t think so.) 

— valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése (You are right. You are wrong.) 

— egymást követő események leírása (What 

happened? First … then … finally …) 

— bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Do 

you think they will come? They will probably 

come.) 

 + 

 Present Perfect Simple (Have you done your 

room? I haven’t finished it yet.) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: 

Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see 

the film. Did you visit Joe?)  

+  

 jövő idejűség kifejezése: ’will’ (When will 

you be fourteen? I’ll help you.) 

 felszólító mód: Egyes/Többesszám 1. 

személy (Let’s go.) 

+  

 birtoklás: birtokos névmások (mine, yours, 

his, hers, its, ours, theirs) 

 birtoklás kifejezése múlt időben: ’have’ (I 

didn’t have many friends at school.) 

 birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At 

the age of 25 I will have a car.) 

+  

 időtartam: How long? (How long were you in 

Spain? For one month.) 

 időbeli viszonyok: ’already’, ’yet’, ’just’ (I 

have already read it.  He has not finished it yet. She 

has just entered the room.) 

 minőségi viszonyok: hosszabb melléknevek 

fokozása, összehasonlítás (She is the most intelligent 

of all. Tom’s younger than Sue. Mary is more 

beautiful than Sue.) 

+  

 modalitás: engedélykérés ’could’, ’may’ 

segédigékkel (Can/could/may I join you?) 

 modalitás: tanácsadás ’should/shouldn’t’ 

segédigével (You should ask her.) 

+  
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 modalitás: kötelezettség kifejezése ’have to’ 

segédigével (Did you have to be there?) 

 modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ 

segédigével (You mustn’t smoke here.) 

 szövegösszetartó eszközök: további 

kötőszavak (e.g. however)  

 feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if 

it rains.) 

 függő beszéd kifejezése jelen időben (He 

says he is tired., I don’t know where he lives., Tell 

him to stop it.) 

+  

 

Tantárgy neve:  Angol nyelv 

Évfolyam:  8. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

— megszólítás kifejezése és arra reagálás 

(Excuse me. Can I help you?) 

— bemutatkozás megfogalmazása (Let me 

introduce myself.) 

— személyre vonatkozó információkérés, 

információadás (What’s your favourite subject? It’s 

maths.) 

 + 

— hogylét iránti érdeklődés és reakció (What’s 

the matter? I feel…) 

— bocsánatkérésre történő reakció 

megfogalmazása (That’s OK. Don’t worry about it. 

It doesn’t matter.) 

— jókívánságok kifejezésekor a reakció 

megfogalmazása (Thank you, the same to you.) 

 + 

— hogylét iránti érdeklődés és reakció (What’s 

the matter? I feel…) 

— bocsánatkérésre történő reakció 

megfogalmazása (That’s OK. Don’t worry about it. 

It doesn’t matter.) 

— jókívánságok kifejezésekor a reakció 

megfogalmazása (Thank you, the same to you.) 

 + 

— telefon felvétele, telefonon való 

bemutatkozás (XY speaking.)  

— megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben 

(Dear John, Best wishes, Love,)  

 + 

— véleménykérés és arra reagálás (Do you 

agree? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion? 

In my opinion…, What do you think about …? I 

think …) 

— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How 

do you like it? I think it’s…)  

 + 

— képesség kifejezése (Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? I can understand 

French. I am unable to ride a horse.) 

 + 
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— szükségesség kifejezése (Do I have to ...? Do 

I need to …?  You must … We have to …)  

— lehetőség kifejezése (It may rain. She might 

visit us.)  

— ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t 

worry, I will. I promise …) 

— szándék, kívánság kifejezése (What would 

you like to do? Would you like to have a rest? I’d 

like to see that film.) 

— dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a 

good idea. It’s boring.) 

— dolgok, személyek megnevezése, 

rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it 

like? It’s …, It’s made of …, It’s used for ...) 

— visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem 

értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat 

értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is 

it clear? Sorry, what does that mean?) 

— betűzés kérése, betűzés (It spells …) 

— felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could 

you speak a little more slowly, please? Sorry, that 

was a bit too fast.) 

 + 

— öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you 

happy about it?  What do you think of that? How do 

you feel about it? Great!  I’m glad to hear that. I’m 

so pleased that…, Good for you. I feel so happy for 

… I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, 

dear! I feel so sorry for …)  

— elégedettség, elégedetlenség, bosszúság 

kifejezése (What do you think of…? Are you pleased 

with …? Are you happy with …? Are you satisfied 

with …? That’s fine/nice/not bad. That was 

fine/good/ nice. I’m quite satisfied with … I’m quite 

happy with … I’m quite pleased with … It’s not 

good enough. That wasn’t very good.)  

 + 

— csodálkozás kifejezése (How come? Is he? 

What a surprise!) 

— remény kifejezése (I am looking forward to 

… I hope …) 

— javaslat és arra reagálás (Would you like to 

come to the cinema? Yes, sure.)  

— meghívás és arra reagálás (I’d like to invite 

you to my party. Thank you, I’m happy to come.) 

 + 

— információkérés, -adás (When is the next 

train? What time does the train arrive? Is the boss 

here? Yes, he is.) 

— egyetértés, egyet nem értés (Do you agree? 

What’s your opinion? How do you feel about it? I 

agree. I don’t agree. I don’t think so.) 

 + 
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— valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése (You are right. You are wrong.) 

— egymást követő események leírása (What 

happened? First … then … finally …) 

— bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Do 

you think they will come? They will probably 

come.) 

 Present Perfect Simple (Have you done your 

room? I haven’t finished it yet.) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: 

Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see 

the film. Did you visit Joe?)  

+  

 jövő idejűség kifejezése: ’will’ (When will 

you be fourteen? I’ll help you.) 

 felszólító mód: Egyes/Többesszám 1. 

személy (Let’s go.) 

+  

 birtoklás: birtokos névmások (mine, yours, 

his, hers, its, ours, theirs) 

 birtoklás kifejezése múlt időben: ’have’ (I 

didn’t have many friends at school.) 

 birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At 

the age of 25 I will have a car.) 

+  

 időtartam: How long? (How long were you in 

Spain? For one month.) 

 időbeli viszonyok: ’already’, ’yet’, ’just’ (I 

have already read it.  He has not finished it yet. She 

has just entered the room.) 

 minőségi viszonyok: hosszabb melléknevek 

fokozása, összehasonlítás (She is the most intelligent 

of all. Tom’s younger than Sue. Mary is more 

beautiful than Sue.) 

+  

 modalitás: engedélykérés ’could’, ’may’ 

segédigékkel (Can/could/may I join you?) 

 modalitás: tanácsadás ’should/shouldn’t’ 

segédigével (You should ask her.) 

 modalitás: kötelezettség kifejezése ’have to’ 

segédigével (Did you have to be there?) 

 modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ 

segédigével (You mustn’t smoke here.) 

+  

 szövegösszetartó eszközök: további 

kötőszavak (e.g. however)  

 feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if 

it rains.) 

 függő beszéd kifejezése jelen időben (He 

says he is tired., I don’t know where he lives., Tell 

him to stop it.) 

+  

 

 

Tantárgy neve:  NÉMET 
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Évfolyam:  5. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich 

und im Bereich der unmittelbaren Umgebung und 

Umwelt 

- Ismerősök, családtagok, rokonok 

- Ház/lakás részei, berendezés, használati 

tárgyak 

- Ünnepek 

- Hobbi 

- Szociális kapcsolatok 

- Növény- és állatvilág (természet- és 

állatvédelem) 

- Természeti jelenségek 

x x 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen 

Lebens 

- Kulturális és közintézmények 

- Szolgáltatások, éttermek 

- Város-vidék összehasonlítása/Lakóhelyem 

- Szórakozási lehetőségek (hobbi, szabadidő) 

- Közigazgatás 

x  

Themen und Situationen im Bereich des 

Klassenraums 

- Oktatás, taneszközök, tantárgyak, órarend 

- Iskolai ünnepek, programok, hagyományok 

- Iskolán kívüli nyelvtanulási lehetőségek 

x x 

 

Tantárgy neve:  NÉMET 
Évfolyam:  6. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 

- Településem története, földrajza, élővilágának 

bemutatása 

x x 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

- Nyelvek, nyelvismeret 

- A német nyelv betű- és jelkészlete 

- Zenehallgatás, filmnézés, társasjáték 

készítése, keresztrejtvény 

- Szövegfeldolgozás 

 x 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 

- Célnyelvi országok főbb országismereti 

jellemzőinek ismerete 

- Hazánk főbb országismereti jellemzőinek 

ismerete célnyelven 

x  

Aktuelle Themen 

- Hétköznapi eseményekre vonatkozó alapvető 

szókincs megértése, használata 

 x 

Unterhaltung und spielerisches Lernen 

- Társasjáték, drámajáték, kártyajáték 
 x 
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- Dalok, filmek, könyvek 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

- Egyszerű információk megértése német nyelven 
x x 

 

Tantárgy neve:  NÉMET 
Évfolyam:  7. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich 

und im Bereich der unmittelbaren Umgebung und 

Umwelt 

- Ismerősök, családtagok, rokonok 

- Ház/lakás részei, berendezés, használati 

tárgyak 

- Ünnepek 

- Hobbi 

- Szociális kapcsolatok 

- Növény- és állatvilág (természet- és 

állatvédelem) 

- Természeti jelenségek 

x x 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen 

Lebens 

- Kulturális és közintézmények 

- Szolgáltatások, éttermek 

- Látnivalók bel- és külföldön 

- Város-vidék összehasonlítása/Lakóhelyem 

- Szórakozási lehetőségek (hobbi, szabadidő) 

- Közigazgatás 

 x 

Themen und Situationen im Bereich des 

Klassenraums 

- Oktatás, taneszközök, tantárgyak, órarend 

- Iskolai ünnepek, programok, hagyományok 

- Iskolán kívüli nyelvtanulási lehetőségek 

x x 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 

- Tanult szavak, szókapcsolatok használata 

célnyelven 

- Rövid történet, mese, vers, dal írása, 

bemutatása 

- Csoportprojekt: Társasjáték készítése, 

játszása, 

fókuszban 1-1 tantárgy 

x x 

 

Tantárgy neve:  NÉMET 
Évfolyam:  8. 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

- Nyelvek, nyelvtudás, nyelvismeret 

- A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes 

alkalmazása 

- Tanult nyelvtanulási stratégiák alkalmazása 

x x 
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- Zenehallgatás, filmnézés (rövid összegzés 

írása a filmről) 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 

- Célnyelvi kulturális szokások 

- Célnyelvi országok országismereti jellemzői 

- Hazai látnivalók, országismereti jellemzők 

x x 

Aktuelle Themen 

- Hazai és nemzetközi aktuális hírek, 

események megértése, értelmezése 

- Interjúkészítés 

x x 

Unterhaltung 

- Célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése 

            (irodalom, film, társasjátékok) 

- Szórakozási szokások 

x x 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

- Információszerzés- és megosztás német nyelven 

 x 

 

 

Ének-zene 5–8. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Ének-zene 

Évfolyam:  5. osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Énekes anyag: népdalok, műdalok (fogalmak, 

szempontok) 

A karádi faluvégen ; Aki dudás; Árpa is van; Csínom 

Palkó, Csínom Jankó ;; Erdő, erdő, de magos a teteje; 

Egy kis kertet kerítek ; Erdő, erdő, erdő; Érik a szőlő; 

Hull a szilva; Megyen már a hajnalcsillag lefelé; Még 

azt mondják, nem illik; Megismerni a kanászt; Száraz 

tónak nedves partján 

J.S. Bach: Üdv rád és házad népére; L. van 

Beethoven: A mormotás fiú dala; 

 x 

Ritmikai fejlesztés- új ritmusképletek 

Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet 

x  

Hallásfejlesztés- módosított hangok 

Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv 

Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund 

Dúr és moll hangzás 

 x 

Zenei írás, olvasás, kézjel 

a tiszta hangközök grafikai képe és írása 

az abszolút hangnevek 

C-dúr, a-moll 

x x 

 

Tantárgy neve:  Ének-zene 

Évfolyam:  6. osztály 
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Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Énekes anyag: népdalok, műdalok (fogalmak, 

szempontok) 

Duna parton ; A Vidrócki híres nyája, Ősszel érik 

babám; Tavaszi szél; A jó lovas katonának 

John Of Fornsete: Nyár-kánon; Tinódi Lantos 

Sebestyén: Egri históriának summája; J. Haydn: 

Falusi jókedv; 

 x 

Ritmikai fejlesztés- új ritmusképletek 

A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és 

nyújtott ritmussal. Ismeri és használja gyakorló 

nevüket, grafikai jelüket és értéküket  

Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet 

x  

Hallásfejlesztés- módosított hangok 

Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok 

felismerése, dallamalkotó szerepük értelmezése 

 x 

Zenei írás, olvasás, kézjel 

a tiszta hangközök grafikai képe és írása 

a módosított hangok grafikai képe és írása 

az abszolút hangnevek 

C-dúr, a-moll 

x x 

 

Tantárgy neve:  Ének-zene 

Évfolyam:  7. osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Zeneművek/Népdalok, műdalok, szemelvények, jeles 

napok 

Által mennék; Erdő, erdő, de magos a teteje; 

Megkötöm lovamat; Megrakják a tüzet; 

J. Haydn: Szerenád; L. van Beethoven: Örömóda; 

Franz Schubert: A pisztráng 

 x 

Zenetörténeti korok x x 

 

Tantárgy neve:  Ének-zene 

Évfolyam:  8. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A tanult népdalok hangoztatása, előadása 

A bolhási kertek alatt; A csitári hegyek alatt; 

Béreslegény; Elindultam szép hazámból; Erdő mellett 

estvéledtem; Hej, haj Boldizsár – cigány népdal; 

Kőmíves Kelemen balladája; Röpülj, páva 

W. A. Mozart: Ó, felvirradt a szép óra; 

 x 

A népdalok jellemzőinek ismertetése x x 

A tanult népdalok elemzése a népdalelemzési 

szempontok alapján 

x x 

A zenei impresszionizmus x x 

A tanult hangközök felismerése, megnevezése  x 
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Vizuális kultúra 5–8. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Vizuális kultúra 

Évfolyam:  5 osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 

képolvasás 

 x 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális 

megjelenítésének lehetőségei 

A térmegjelenítés különböző művészettörténeti 

korokban használt lehetőségeinek (pl. kiterített tér, 

frontális nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva, 

fordított perspektíva) megfigyelése, megismerése, 

műalkotások alapján. (egyiptomi falfestmények, 

középkori miniatúrák, Brueghel: Bábel tornya, 

Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer belső 

terei, Szent Péter-bazilika Kollonád) 

 x 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg 

üzenete 

kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos 

termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám 

x  

Környezet: Technológia és hagyomány – 

Hagyomány, design, divat 

ünnepi és hétköznapi öltözet, dédszüleink világa, 

egyedi, személyes tárgyak, divat változása 

háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, telefontok, 

textil táska, tolltartó, szemüvegtok 

nemezelés, hímzés, szövés, fonás, agyagozás, 

bőrmunka 

x  

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, 

terek, funkció 

 Példák alapján (pl. különböző korban, kultúrában, 

stílusban készült építmények, terek) a közvetlen 

környezetben található valós terek, térrészletek 

saját kezű vázlatrajzának (pl. buszmegálló, 

kapu/bejárati ajtó, iskola ebédlője, iskolai 

könyvtár, beszélgető sarok, büfé) áttervezése, 

átalakítása megadott valós vagy játékos funkció 

megvalósítása (pl. biztonságérzet, 

figyelemfelhívás, otthonosságérzet, rejtőzködés) 

érdekében.  

A már tanult történelmi korszakokhoz kapcsolódó 

művészettörténeti korszakok jellemző építészeti 

stíluselemeinek megismerése, felismerése 

 x 

 

Tantárgy neve:  Vizuális kultúra 

Évfolyam:  6. osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Kifejezés, képzőművészet - Stílus és mozgás 

korszakok és művészettörténeti stílusok 

x  
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Vizuális kommunikáció - Idő- és térbeli változások 

A térmegjelenítés különböző művészettörténeti 

korokban használt lehetőségeinek (pl. kiterített tér, 

frontális nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva, 

fordított perspektíva) megfigyelése, megismerése, 

műalkotások alapján. (egyiptomi falfestmények, 

középkori miniatúrák, Brueghel: Bábel tornya, 

Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer belső 

terei, Szent Péter-bazilika Kollonád) 

x  

Vizuális kommunikáció - Jelértelmezés, jelalkotás 

piktogramok felismerése ma és régen 

x  

Tárgy- és környezetkultúra - Tervezett, alakított 

környezet 

település, lakás szerkezet elosztás, funkció 

x  

Tárgy és környezetkultúra - Tárgy és hagyomány 

korszakok és tárgyaik 

x  

 

Tantárgy neve:  Vizuális kultúra 

Évfolyam:  7. osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 

Különböző korból és kultúrából származó művek 

csoportosítása különböző szempontok (pl. műfaj, 

technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja) szerint 

x  

Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális 

megjelenítésének lehetőségei 

A mozgókép működésének, a mozgás 

illúziókeltésének és kezdeti animációs filmek 

technikatörténeti háttere 

x  

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg 

üzenete 

Példák alapján a nyomtatott és online sajtó 

tervezésekor (pl. napilap, magazin, honlap) 

alkalmazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő 

eljárások értelmezése (pl. címrend, betűméret, 

tipográfia, szöveg és képi illusztráció viszonya, 

képaláírás, linkek, hang-és képanyagok) 

x  

Környezet: Technológia és hagyomány – 

Hagyomány, design, divat 

Személyes tárgyak (pl. öltözék, fontos tárgyak, 

közvetlen otthoni környezet) elemzése és 

megjelenítése a személyes stílus bemutatása 

 x 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, 

terek, funkció 

Példák alapján épített terek, téri helyzetek (pl. 

klasszikus és modern épület, labirintus, térinstalláció) 

elemző vizsgálata 

 x 

 

Tantárgy neve:  Vizuális kultúra 

Évfolyam:  8 osztály 
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Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 

Különböző korból és kultúrából származó művek 

csoportosítása különböző szempontok (pl. műfaj, 

technika, kifejezőeszköz, tériség, mű célja) szerint 

x  

Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális 

megjelenítésének lehetőségei 

A mozgókép működésének, a mozgás 

illúziókeltésének és kezdeti animációs filmek 

technikatörténeti háttere 

x  

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg 

üzenete 

Példák alapján a nyomtatott és online sajtó 

tervezésekor (pl. napilap, magazin, honlap) 

alkalmazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő 

eljárások értelmezése (pl. címrend, betűméret, 

tipográfia, szöveg és képi illusztráció viszonya, 

képaláírás, linkek, hang-és képanyagok) 

x  

Környezet: Technológia és hagyomány – 

Hagyomány, design, divat 

Személyes tárgyak (pl. öltözék, fontos tárgyak, 

közvetlen otthoni környezet) elemzése és 

megjelenítése a személyes stílus bemutatása 

 x 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, 

terek, funkció 

Példák alapján épített terek, téri helyzetek (pl. 

klasszikus és modern épület, labirintus, térinstalláció) 

elemző vizsgálata 

 x 

 

 

Dráma és színház 7–8. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Dráma és színház 
Évfolyam:  7. évfolyam 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, 

zenével, mozgással, tánccal) 

- instrukció alapján, saját mozgással, gesztussal 

kifejezni az abban foglaltat pl.: szomorú, 

vidám, támadó, menekülő, védekező, anyai 

szeretet stb. 

 x 

Műalkotások feldolgozása 

- adott mese, vers vagy szövegrészlet előadása 

szabadon szöveggel vagy mozgással vagy / és 

eszközök alkalmazásával 

 x 

Dramaturgiai alapfogalmak  x 
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- 3 tanári közlésen alapuló alapfogalom 

megmagyarázása 

 

Tantárgy neve:  Dráma és színház 
Évfolyam:  8. évfolyam 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, 

zenével, mozgással, tánccal) 

- instrukció alapján, saját mozgással, gesztussal 

kifejezni az abban foglaltat pl.: szomorú, 

vidám, támadó, menekülő, védekező, anyai 

szeretet stb. 

 x 

Műalkotások feldolgozása 

- adott mese, vers vagy szövegrészlet előadása 

szabadon szöveggel vagy mozgással vagy / és 

eszközök alkalmazásával 

 x 

Dramaturgiai alapfogalmak 

- 6 tanári közlésen alapuló alapfogalom 

megmagyarázása 

 x 

 

 

Technika és tervezés 5–7. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Technika és tervezés 
Évfolyam:  5. osztály 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Település – a település kialakulása, település típusok x x 
Közterek, közösségi terek, középületek x x 
Közlekedés – közlekedés egykor és ma x x 
Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, 

lakástípusok, funkciók, helyiségek 
x x 

 

Tantárgy neve:  Technika és tervezés 
Évfolyam:  6. osztály 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek  x x 
Közlekedés – közlekedés egykor és ma x x 
Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések x x 
Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, 

karbantartási munkák 
x x 

 

Tantárgy neve:  Technika és tervezés 
Évfolyam:  7. osztály 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 
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A települések közműellátása, a legfontosabb 

közművek, közszolgáltatások 
x x 

Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet x x 
Az egészséges település x x 
Közlekedés, közlekedési rendszerek x x 

 

 

Digitális kultúra 5–8. évfolyam 

 

 

Tantárgy neve:  Digitális kultúra 

Évfolyam:  5.osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A számítógép részei, input-output eszközök  x 

Számítógépes hálózat  x 

Háttértárak típusai, könyvtárváltás, háttértárak 

használata, másolás, a későbbiek során használandó 

mappaszerkezet kialakítása 

x  

Műveletek állományokkal x  

Szövegszerkesztés x x 

Bemutatókészítés x x 

Rajzolás a számítógéppel x  

Hangszerkesztés  x 

Online kommunikáció  x 

 

Tantárgy neve:  Digitális kultúra 

Évfolyam:  6.osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A számítógép részei, input-output eszközök  x 

Számítógépes hálózat felépítése, eszközei  x 

Háttértárak típusai, könyvtárváltás, háttértárak 

használata, másolás, a későbbiek során használandó 

mappaszerkezet kialakítása 

x  

Műveletek állományokkal x  

Gépelési gyakorlat Klavaroban x  

Szövegszerkesztés alapfogalmai  x 

Egyszerű szöveg gépelése, formázása minta szerint x  

Bemutatókészítés alapfogalmai  x 

Bemutató készítése minta szerint x  

Bemutatóhoz kép szerkesztése Paint programban x  

Hangszerkesztés  x 

Online kommunikáció, gmail.com használata  x 

Imagine Logo: egyszerű alakzatok készítése 

eljárással 
x x 

Összetett alakzatok rajzolása x  

Google Tanterem és szolgáltatásai x x 

 



 

143 

Tantárgy neve:  Digitális kultúra 

Évfolyam:  7.osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Algoritmizálás és blokkprogramozás  x 

Online kommunikáció   x 

Robotika /eszközhiány miatt, alaprajz és térbeli 

alakzat készítésével/- utasítások végrehajtása a 

BeeBot alapján 

x  

Szövegszerkesztés alapfogalmai  x 

Egyszerű szöveg gépelése, formázása minta szerint x  

Bemutatókészítés alapfogalmai  x 

Bemutató készítése minta szerint x  

Multimédiás elemek készítése, fényképezés, 

videófelvétel 
 x 

Táblázatkezelés alapfogalmak  x 

Táblázatkezelés képletek alkalmazása x  

Táblázatkezelés alapvető függvények x  

Táblázatkezelés diagramok x  

Állampolgári jogok alkalmazása a digitális világban 

(ügyfélkapu) 
 x 

Otthoni hálózat kialakítása, wifi, hálózatvédelem  x 

Google tanterem lehetőségei  x 

 

Tantárgy neve:  Digitális kultúra 

Évfolyam:  8.osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Algoritmizálás és blokkprogramozás  x 

Online kommunikáció   x 

Robotika /eszközhiány miatt, alaprajz és térbeli 

alakzat készítésével/- utasítások végrehajtása a 

BeeBot alapján 

x  

Szövegszerkesztés alapfogalmai  x 

Összetett szöveg gépelése, formázása minta szerint x  

Bemutatókészítés alapfogalmai  x 

Bemutató készítése minta szerint x  

Multimédiás elemek készítése mobileszközzel (kép-

videószerkesztés) 
 x 

Táblázatkezelés alapfogalmak  x 

Táblázatkezelés képletek, alapvető függvények 

alkalmazása 
x  

Táblázatkezelés szűrés, rendezés, hivatkozások 

cellákra, más munkalapra 
x  

Táblázatkezelés diagramok létrehozása meglévő 

adatból 
x  

Állampolgári jogok alkalmazása a digitális világban 

(ügyfélkapu és szolgáltatásai) 
 x 

Gmail.com rendszer szolgáltatásai  x 

Otthoni hálózat kialakítása, wifi, hálózatvédelem  x 

Google tanterem alkalmazása  x 
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Testnevelés 5–8. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Testnevelés 
Évfolyam:  5.o 
Téma / Témakör Gyakorlati 

vizsga 

Szóbeli vizsga 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
x  

Atlétikai jellegű feladatmegoldások x  
Torna jellegű feladatmegoldások x  
Sportjátékok x  
Testnevelési és népi játékok  x 
Önvédelmi és küzdősportok  x 
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  x 
Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) x  
Gyógytestnevelés x  

 

Tantárgy neve:  Testnevelés és sport 
Évfolyam:  6. évfolyam 
Téma / Témakör Gyakorlati 

vizsga 

Szóbeli vizsga 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
x  

Atlétika jellegű feladatmegoldások x  
Torna jellegű feladatmegoldások x  
Sportjátékok x x 
Testnevelési és népi játékok  x 
Önvédelmi és küzdősportok x  
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  x 
Labdarúgás x  

 

Tantárgy neve:  Testnevelés és sport 
Évfolyam:  7. évfolyam 
Téma / Témakör Gyakorlati 

vizsga 

Szóbeli vizsga 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
x  

Atlétika jellegű feladatmegoldások x  
Torna jellegű feladatmegoldások x  
Sportjátékok x x 
Testnevelési és népi játékok  x 
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Önvédelmi és küzdősportok x  
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  x 
Labdarúgás x  

 

Tantárgy neve:  Testnevelés és sport 
Évfolyam:  8. évfolyam 
Téma / Témakör Gyakorlati 

vizsga 

Szóbeli vizsga 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
x  

Atlétika jellegű feladatmegoldások x  
Torna jellegű feladatmegoldások x  
Sportjátékok x x 
Testnevelési és népi játékok  x 
Önvédelmi és küzdősportok x  
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  x 
Labdarúgás x  

 

 

Iskolai labdarúgás 5–8. évfolyam 

 

Írásbeli és szóbeli vizsgát sem szervezünk labdarúgásból. Külön gyakorlati vizsgára sem 

kerül sor. A testnevelés tantárgy magában foglalja a labdarúgást. 

 

 

Cigány népismeret 5–8. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Cigány népismeret 

Évfolyam:  5. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Múlt és jelen  

– cigány mese sajátosságai, tartalmi ismertetése 

- a cigányság eredete 

x x 

Kulturális élet  

– cigány zene, eszközei, tánc megkülönböztetése a 

magyartól 

- a cigány öltözködés és az eltérés okai 

- a cigányság ünnepei 

x x 

Cigány nyelvek  

- a beás és a lovári dialektusok kialakulásának oka 

– 5 magyarban is elterjedt cigány szó és jelentése 

 x 
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Tantárgy neve:  Cigány népismeret 

Évfolyam:  6. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Múlt és jelen  

– cigányság a középkori Európában és a Magyar 

Királyságban 

x x 

Kulturális élet  

– a XVIII – XIX. század, amikor a cigány zene a 

magyar kultúra részévé vált, a korszak cigány zenész 

képviselői, a zene jellemzői, 

- a hagyományos cigány mesterségek 

- a cigány öltözködés  

- a cigányság családi ünnepei 

x x 

Cigány nyelvek  

- a cigány nyelv eredete 

- a beás és a lovári dialektusok kialakulásának oka 

– 10 magyarban is elterjedt cigány szó és jelentése 

 x 

 

Tantárgy neve:  Cigány népismeret 

Évfolyam:  7. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Múlt és jelen  

– cigányság a XVIII – XIX. századi Habsburg 

Birodalomban, annak Magyar Királyságában 

x x 

Kulturális élet  

- a cigányság vallása 

- a cigányság életmódja, lakásviszonyai, konyhája 

(táplálkozása) 

x x 

Cigány nyelvek  

- a cigány nyelv eredete 

- a beás és a lovári dialektusok kialakulásának oka 

– 15 magyarban is elterjedt cigány szó és jelentése 

 x 

 

Tantárgy neve:  Cigány népismeret 

Évfolyam:  8. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Természeti és társadalmi környezet - cigányság a 

környezetében 

 x 

Múlt és jelen  

– cigányság a XX. századi magyar államban 

- a Prorajimos – a roma holokauszt 

- a Kádár korszak cigánypolitikája 

x x 

Kulturális élet  

- a cigányság kulturális képviselői zenében, 

irodalomban, festészetben, színházművészetben, a 

x x 
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XX. században, azaz Szécsi Magdától Choli Daróczi 

Józsefen át Szakcsi – Lakatos Béláig 

Cigány nyelvek  

- a cigány nyelv eredete 

- a beás és a lovári dialektusok kialakulásának oka 

– 20 magyarban is elterjedt cigány szó és jelentése 

 x 

 

 

 

 

Gimnázium 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 9–12. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Magyar irodalom 

Évfolyam:  9. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A)  művészet fogalma, művészeti ágak. 

Művészet és irodalom. Az irodalom 

születése, hatása. Az irodalmi kommunikáció 

 x 

B) Szerzők, művek párbeszéde – a művészet  x 

C) Népszerű irodalom. Az irodalom 

határterületei 

 x 

D) Műnemi-műfaji rendszer x x 

I. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, 

mitológia 

  

A) Az ősi magyar hitvilág x x 

B) A görög mitológia x x 

C) Egyéb teremtésmítosz - Babiloni 

teremtésmítosz 

 x 

II. A görög irodalom   

A) Az epika születése x x 

B) A görög líra, az időmértékes verselés x x 

C)  A görög dráma x x 

III. A római irodalom  x 

IV. A Biblia mint kulturális kód   

A) Az Ószövetség x x 

B) Újszövetség x x 

V. A középkor irodalma   

A) Egyházi irodalom  x 

B) Lovagi és udvari irodalom  x 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol 

(részletek) 

 x 
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D)  A középkor világi irodalma  x 

VI. A reneszánsz irodalma   

A) A humanista irodalom x x 

B) A reformáció vallásos irodalma, az 

anyanyelvű kultúra születése, hatása az 

irodalomra, a magyar nemzeti tudatra 

x x 

C) A reformáció világi irodalma  x 

D) Líra a reformáció korában  x 

E) Dráma a reformáció korában  x 

VII.    A barokk és a rokokó irodalma   

A) Epika x x 

B) A kuruc kor lírája: műfajok, művek x x 

 

Tantárgy neve:  Magyar irodalom 

Évfolyam:  10. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

I. A felvilágosodás irodalma   

A) Az európai felvilágosodás x x 

a) Epika x x 

b) Dráma x x 

c) Líra x x 

B) A felvilágosodás korának magyar 

irodalma: rokokó, klasszicizmus és 

szentimentalizmus 

 x 

a) Epika  x 

b) Líra  x 

C) Klasszicizmus és kora romantika a 

magyar irodalomban 

  

a) Líra x x 

b) Epika x x 

c) Dráma x x 

II. A romantika irodalma   

a) Az angolszász romantika x x 

b) A francia romantika x x 

c) A német romantika x x 

d)  Az orosz romantika x x 

                  e)A lengyel romantika  x 

III. A magyar romantika irodalma I.   

A) Életművek a magyar romantika 

irodalmából I. 

x x 

a) Vörösmarty Mihály x x 

b) Petőfi Sándor x x 

c) Jókai Mór x x 

B) Irodalomtudomány a romantika korában  x 

 

Tantárgy neve:  Magyar irodalom 

Évfolyam:  11. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

I. A klasszikus modernség irodalma   
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A) A nyugat-európai irodalom x x 

B) Az orosz irodalom 

 

x x 

C) A klasszikus modernizmus líra alkotói, 

alkotásai 

x x 

D) Romantika és realizmus a XIX. század 

magyar irodalmában 

x x 

1. Életművek a XIX. század második felének 

magyar irodalmából 

x x 

a) Arany János x x 

b) Mikszáth Kálmán x x 

2. Színház- és drámatörténet x x 

3. Szemelvények a XIX. század második 

felének és a századfordulónak a  magyar 

irodalmából 

 x 

II. A magyar irodalom a XX. században   

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából  x 

a) Herczeg Ferenc   x 

b) Ady Endre x x 

c) Babits Mihály  x x 

d) Kosztolányi Dezső x x 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából x x 

a) Móricz Zsigmond x x 

b) Wass Albert x x 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából 

I. 

  

           Metszetek a modernista irodalomból – a 

Nyugat alkotói 

  

Juhász Gyula x x 

Tóth Árpád x x 

Karinthy Frigyes x x 

 

Tantárgy neve:  Magyar irodalom 

Évfolyam:  12. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

I. A modernizmus (a modernizmus kései 

korszaka) irodalma 

  

A) Avantgárd mozgalmak   x 

B) A világirodalom modernista lírájának nagy 

alkotói, alkotásai 

 x 

C) A világirodalom modernista epikájának nagy 

alkotói, alkotásai 

 x 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus 

drámai törekvései 

 x 

E) A posztmodern világirodalom  x 

II. A magyar irodalom a XX. században 

II. 

  

A) Életmű a XX. század magyar irodalmából II. x x 

         József Attila x x 
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B) Portrék a XX. század magyar irodalmából I. x x 

a, Örkény István (a drámával együtt: 2+2=4) x x 

b, Szabó Magda (a drámával együtt: 2+1=3) x x 

c, Kányádi Sándor x x 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából 

II.  

  

a) Metszetek: egyéni utakon    

Szabó Dezső  x 

Krúdy Gyula x x 

                  Weöres Sándor x x 

b) Metszetek a modernista irodalomból    

                  Szabó Lőrinc x x 

                  Radnóti Miklós x x 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és 

kárpátaljai irodalomból 

  

                      Dsida Jenő  x 

                      Reményik Sándor  x 

                      Áprily Lajos  x 

d) Metszet a „Fényes szellők 

nemzedékének” irodalmából 

  

   Nagy László  x 

e) Metszet a tárgyias irodalomból    

   Pilinszky János  x 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia 

alkotóinak munkáiból 

  

Illyés Gyula x x 

D) Színház- és drámatörténet   

            Örkény István 

 

x x 

            Szabó Magda x x 

III.  A XX. századi történelem az 

irodalomban 

  

a) Trianon  x 

b) Világháborúk  x 

c) Holokauszt  x 

d) Kommunista diktatúra  x 

e) 1956  x 

IV. Kortárs magyar irodalom  x 

 

Tantárgy neve:  Magyar nyelv 

Évfolyam:  9. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói x x 

A személyközi kommunikáció x x 

A nem nyelvi jelek x x 

A tömegkommunikáció fogalma, típusai és funkciói x x 

A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a 

nyelvre 

x x 

Médiaműfajok x x 
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A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, 

az új digitális nyelv 

x x 

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói x x 

A személyközi kommunikáció x x 

A nem nyelvi jelek x x 

A tömegkommunikáció fogalma, típusai és funkciói x x 

A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a 

nyelvre 

x x 

Médiaműfajok x x 

A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, 

az új digitális nyelv 

x x 

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói x x 

A nyelv mint jelrendszer x x 

A nyelvi szintek x x 

A magyar nyelv hangrendszere x x 

Hangkapcsolódási szabályszerűségek x x 

A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, jel, 

rag) 

x x 

A magyar nyelv szófaji rendszere: alapszófajok, 

mondatszók és viszonyszók 

x x 

A szószerkezetek (szintagmák) x x 

A mondat fogalma és csoportosítási szempontjai x x 

Az egyszerű mondat: 

az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a jelzők 

x x 

Az összetett mondat x x 

Az alárendelő összetett mondatok x x 

A mellérendelő összetett mondatok x x 

A többszörösen összetett mondatok x x 

 

Tantárgy neve:  Magyar nyelv 

Évfolyam:  10. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a 

beszédhelyzet 

x x 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete x x 

A szövegkohézió (lineáris és globális) x x 

A szöveg kifejtettsége x x 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi 

séma, tudáskeret, forgatókönyv) 

x x 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és 

nyelvhasználati színterek szerint 

x x 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, szövegfajták  x x 

Az esszé x x 

A munka világához tartozó szövegek (a hivatalos 

levél típusai, önéletrajz, motivációs levél) 

x x 

Az intertextualitás x x 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe a 

szöveg értelmezésében 

x x 

A stílus fogalma és hírértéke x x 
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A stílus kifejező ereje x x 

Stílusrétegek: 

társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, 

szónoki és irodalmi stílus 

x x 

Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, patetikus, 

népies, familiáris, költői, archaikus) 

x x 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, 

nominális stílus, a körmondat) 

x x 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés x x 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek 

/metafora, szinesztézia/, érintkezésen nyugvó 

szóképek /metonímia, szinekdoché/, összetett 

szóképek /összetett költői kép, allegória, 

szimbólum/) 

x x 

Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, kihagyás) 

köznyelvi és irodalmi szövegekben 

x x 

 

Tantárgy neve:  Magyar nyelv 

Évfolyam:  11. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A retorika és kommunikáció, a retorika fogalma x x 

A retorikai szövegek felépítése és elkészítésének 

lépései  

x x 

A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd, 

törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és jellemzőik 

x x 

Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok x x 

Az érvelés módszere x x 

A retorikai szövegek kifejezőeszközei x x 

A kulturált vita szabályai   x 

A befolyásolás módszerei  x 

A nyelv működése a beszélgetés, társalgás során  x 

A társalgás udvariassági formái x x 

A beszédaktus x x 

Az együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, 

viszony, mód) 

 x 

 

Tantárgy neve:  Magyar nyelv 

Évfolyam:  12. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó rendszer x x 

A nyelv és gondolkodás, a nyelv és megismerés x x 

A beszéd mint cselekvés  x 

A nyelvcsaládok és nyelvtípusok  x x 

A magyar nyelv rokonságának hipotézisei x x 

A magyar nyelvtörténet korszakai x x 

Nyelvemlékek x x 

A szókészlet változása a magyar nyelv történetében  x 

Nyelvújítás x x 
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Anyanyelvünk rétegződése I.- A köznyelvi 

változatok, a csoportnyelvek és rétegnyelvek 

x x 

Anyanyelvünk rétegződése II.- A nyelvjárások és a 

nyelvi norma 

x x 

Nyelvünk helyzete a határon túl x x 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés x x 

 

 

Matematika 9–12. évfolyam 

 

 

Tantárgy neve:  Matematika 

Évfolyam:  9. 

Tanár neve: Ferencz Tamás, Hegedűs Mihály, Pintyéné Deák Anita 

Követelmények (témák, témakörök) tanulmányi vizsga esetére: 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Halmazok (halmaz műveletek)  x x 

Hatványozás azonosságai, nevezetes szorzatok x x 

Oszthatóság (oszthatósági szabályok,prímszámok 

LNKO, LKKT) 

x  

Függvények (lineáris, abszolútérték, másodfokú, 

négyzetgyök) 

x  

Geometriai alapismeretek, szerkesztések 

8háromszögek típusai, Pitagorasz tétel, Thálesz-tétel, 

sokszögek) 

x  

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek 

x x 

Transzformációk, Vektorok, Kör x  

Statisztika (módusz, medián, középérték, diagramok) x x 

 

Tantárgy neve:  Matematika 

Évfolyam:  10. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Hatvány gyök x x 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek x x 

Geometriai alapismeretek x  

Háromszögek (magasságtétel, befogótétel) x x 

Szögfüggvények (szinusz, koszinusz, tangens, 

kotanges) 

x x 

Vektorok, műveletek vektorokkal x  

Szögfüggvények ábrázolása x  

Kombinatorika, gráfok x x 

 

Tantárgy neve:  Matematika 

Évfolyam:  11. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Hatványozás, exponenciális egyenletek x x 

Logaritmus (fogalma, azonosságok, egyenletek) x x 
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Vektorok (műveletek vektorokkal, skaláris szorzat)    

Szinusztétel, koszinusztétel x x 

Trigonometrikus egyenletek x  

Vektorok a koordináta-rendszerben (helyvektor, 

szakaszhossza, felezőpont, háromszög súlypontja, két 

pont távolsága, vektorok skaláris szorzata) 

x  

Irányvektoros egyenes egyenlete, normálvektoros 

egyenes egyenlete 

x x 

Valószínűség számítás x  

 

Tantárgy neve:  Matematika 

Évfolyam:  12. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Sorozatok (számtani, mértani) x  

Térgeometria (felszín, térfogat, hasáb, henger, gúla, 

csonkagúla, gömb) 

x  

Statisztika   x 

Halmazok  x 

Kombinatorika  x 

Algebra x  

Koordináta-geometria x  

 

 

Történelem 9–12. évfolyam 

 

 

Tantárgy neve:  Történelem 

Évfolyam:  9.o 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században.  x  

Julius Caesar egyeduralmi kísérlete.  x  

A görög-római hitvilág.  x  

Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó 

vallás fő jellemzői.  
x  

A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. x x 

A hűbériség és a jobbágyság jellemzői.  x x 

Az uradalom és a mezőgazdasági technika. x x 

A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői.  x x 

Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – 

együttműködés és konfliktusok. 
x  

A középkori város és a céhes ipar.  x x 

Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai.  x x 

A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra.  x  

A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás.  x  

Géza fejedelemsége x  

I. (Szent) István államszervező tevékenysége. x x 

A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején.  x x 

A középkori magyar állam megerősödése I. Károly x x 
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idején.  

Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája.  x x 

 

Tantárgy neve:  Történelem 

Évfolyam:  10. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság 

jellemzői  
x x 

A lutheri és kálvini reformáció.  x x 

A katolikus megújulás.  x  

A barokk stílus jellemzői.  x  

Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.  x  

A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői 

források alapján.  
x  

A mohácsi vész és az ország három részre szakadása.  x x 

A török kor Magyarországon x x 

A várháborúk (1541-1568). x  

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete.  x  

A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai.  x  

A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és 

eredményei.  
x  

Demográfiai és etnikai változások a 18. században.  x x 

Mária Terézia és II. József reformjai.  x x 

A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth 

reformprogramja.  
x x 

A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények.  x x 

A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei.  x  

 

Tantárgy neve:  Történelem 

Évfolyam:  11. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának 

alapkérdései.  
x  

A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, 

nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) 

jellemzői.  

x  

A szövetségi rendszerek kialakulása.  x  

Az ipari forradalmak legjelentősebb területei 

(könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány 

találmánya és a gyáripar kezdetei.  

x x 

Az ipari forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, 

életmód, nők helyzete)  
x  

A kiegyezéshez vezető út.  x  

A kiegyezés tartalma és értékelése.  x x 

Gazdasági változások a dualizmus korában.  x x 

A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági 

jellegzetességei, sajátosságai. 
x  
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Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a 

modernizációban. Etnikai viszonyok és a nemzetiségi 

kérdés a dualizmus korában.  

x  

Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború 

jellege).  
x x 

Az első világháborút lezáró békerendszer. x  

A náci Németország legfőbb jellemzői.  x x 

A világgazdasági válság és a New Deal.  x x 

A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a 

Szovjetunióban.  
x x 

A világháború előzményei, kitörése és jellemzői.  x x 

A holokauszt. x x 

A trianoni békediktátum és következményei.  x x 

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának 

legfontosabb lépései a Horthy-korszakban.  
x  

A magyar külpolitika a két világháború között.  x  

A politikai rendszer főbb jellemzői a Horthy-

korszakban.  
x  

Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések a Horthy-

korszakban. 
x  

Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas 

években.  
x  

Az antiszemitizmus megjelenési formái és a 

„zsidókérdés” Magyarországon. 
x x 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a 

Szovjetunió elleni harcokban.  
x  

Magyarország német megszállása és a nyilas 

hatalomátvétel. 
x x 

A holokauszt Magyarországon. x x 

 

Tantárgy neve:  Történelem 

Évfolyam:  12. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, 

társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás 

jellemzői.  

x  

Az ENSZ létrejötte, működése. x  

A kétpólusú világrend megszűnése x  

A Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése x  

Németország újra egyesítése x  

Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése  x x 

A globális világgazdaság ellentmondásai.  x  

Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a 

mindennapok jellegzetességei a Rákosi-korban.  
x x 

A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és 

mindennapok  
x x 

A rendszerváltozás főbb eseményei.  x x 

A piacgazdaságra való áttérés és következményei. x  

A határon túli magyarság 1945-től.  x  
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A magyarországi romák története és helyzetének főbb 

jellemzői napjainkban.  
x x 

A szociális ellátórendszer fő elemei. x  

Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének 

bemutatása, az állampolgári jogok, kötelességek.  
x  

A politikai intézményrendszer fő elemei 

(országgyűlés, kormány, köztársasági elnök, 

alkotmánybíróság, ombudsman, helyi 

önkormányzatok, az Alaptörvény).  

x x 

A választási rendszer fő elemei. x x 

A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, 

pénzkezelési technikák, banki ügyletek).  
x  

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és 

kötelezettségek, a munkaviszony megszűnése. 
x  

 

 

Állampolgári ismeretek 12. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Állampolgári ismeretek 

Évfolyam:  12. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A család, a családi szocializáció 

A család fogalma és társadalmi funkciói 

A családi szocializáció jellemzői és szakaszai 

A családi szerepekről 

A gyermekvállalás fontossága, társadalmi és 

demográfiai jelentősége 

x  

A család gazdálkodása és pénzügyei 

Családi háztartás, a család pénzügyei: FOGALMAK 

családi háztartás, családi költségvetés, pénzügyi 

tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság, megtakarítás, hitel, GYES, GYED 

x  

Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a 

társadalmi felelősségvállalás 

állam, államforma, politikai rendszer, alapjog(ok), 

emberi jog, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, 

polgári szabadságjog, a jövő nemzedékek jogai, 

norma, normakövető magatartás, állampolgári 

felelősség, állampolgári kötelesség, közteherviselés, 

adómorál, választójog, állampolgári részvétel, 

választási rendszer, országgyűlési választás, 

önkormányzati választás, európai parlamenti 

választás, népszavazás, politikai párt, képviselő, 

közjog, magánjog, jogforrás, jogforrási hierarchia, 

jogérvényesülés, bűncselekmény , szankció, 

büntetőjog, ügyész, bíró, ügyvéd, természetes 

személy, jogi személy, jogképesség, közokirat, 

x  
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magánokirat, közjegyző; polgári peres eljárás, 

felperes, alperes 

A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 

hivatal, intézmény, szervezet, ügyfélkapu, 

kormányablak, körjegyzőség, járási hivatal, 

polgármesteri hivatal, polgármester, jegyző, 

települési, fővárosi és kerületi önkormányzat, 

képviselőtestület, munkaerőpiac, munkáltató, 

munkavállaló, munkavállalás, önéletrajz, motivációs 

levél, állásinterjú, munkaszerződés, kollektív 

szerződés, adásvételi, ajándékozási, megbízási, 

vállalkozási szerződés, kölcsön-, biztosítási, tartási és 

életjáradéki szerződés; 

Az e-ügyintézés felületének megismerése, az egyes 

ügytípusok csoportosítása 

x x 

Bankrendszer, hitelfelvétel 

a magyar bankrendszer működése, felépítése 

a tudatos és megalapozott hitelfelvétel 

x x 

Vállalkozás és vállalat  

jogi személy, vállalkozás, egyéni vállalkozó, 

gazdasági társaság, betéti társaság (bt.), korlátolt 

felelősségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.), 

zártkörű (zrt.) és nyilvános (nyrt.) részvénytársaság, 

startup, a vállalkozások mikro- és makrokörnyezete; 

vállalkozói kompetenciák, üzleti terv, pénzügyi 

tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság 

x x 

 

 

Természettudomány 11. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Természettudomány 

Évfolyam:  11. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A természet megismerése  x  

Az ember környezetformáló tevékenysége  x  

Nyersanyagok, energiaforrások  x  

Változó éghajlat  x x 

Az élővilág sokszínűsége  x x 

Környezet és egészség  x x 

Kozmikus környezetünk  x  

 

 

Kémia 9–10. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Kémia 

Évfolyam:  9. osztály  
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Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

 izotópok, vegyértékelektronok, 

anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív 

atomtömeg, moláris tömeg, elektronegativitás, 

elsőrendű kémiai kötés, kötéspolaritás, szerkezeti 

képlet, másodrendű kémiai kötés, kristályrács, ion, 

anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény, 

moláris térfogat, amorf állapot 

x x 

Kémiai átalakulások 

 reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a 

legkisebb kényszer elve, Brønsted-féle sav-bázis 

elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció, 

redoxireakció, galvánelem, elektród, akkumulátor, 

elektrolízis 

x x 

A szén egyszerű szerves vegyületei 

 funkciós csoport, homológ sor, telített és 

telítetlen szénhidrogének, szerves reakciótípusok, 

izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, 

heteroatom, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, 

karbonsavak, észterek, aminok, amidok 

x x 

 

Tantárgy neve:  Kémia 

Évfolyam:  10. osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Az életműködések kémiai alapjai 

 lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, 

kondenzáció, hidrolízis, aminosav, polipeptid, 

fehérjék szerkezete 

 x 

Elemek és szervetlen vegyületeik 

 durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, 

allotróp módosulatok, szintézis, természetes és 

mesterséges szenek, könnyűfémek, nehézfémek, a 

fémek redukáló sora, korrózióvédelem 

x x 

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 

 mész, érc, fosszilis energiahordozók, 

természetes és mesterséges alapú műanyag, 

vízkeménység, felületaktív anyag, toxikus anyag, 

tudomány, áltudomány 

 x 

Környezeti kémia és környezetvédelem 

 zöld kémia elveivel kapcsolatban  

 Az emberiség legégetőbb globális problémái 

 A XX. század nagy környezeti katasztrófái 

 vízmű ivóvíz-előállítási módja 

 szennyvíztisztítási eljárására 

 Talajszennyezés 

 Hulladékmentes élet 

 Hulladékok újrahasznosítása 

 x 

 



 

160 

 

Fizika 9–10. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Fizika 

Évfolyam:  9. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Egyszerű mozgások x  

Ismétlődő mozgások x  

A közlekedés és sportolás fizikája x  

Az energia x  

A melegítés és hűtés következményei x  

Víz és levegő a környezetünkben x  

Gépek x  

 

Tantárgy neve:  Fizika 

Évfolyam:  10. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Szikrák, villámok x  

Elektromosság a környezetünkben x  

Generátorok és motorok x  

A hullámok szerepe a kommunikációban x  

Képek és látás x  

Az atomok és a fény x  

Környezetünk épségének megőrzése x  

A Világegyetem megismerése x  

 

 

Biológia 9–10. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Biológia 

Évfolyam:  9.osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

1. A biológia kutatási céljai és módszerei : 

A biológia tudománya 

 x 

2. Az élet eredete és szerveződése: 

Az élővilág egysége, felépítés és működés 

alapelvei 

x  

3. Öröklődés és evolúció:  

o Egyedszintű öröklődés 

o Az élőlények jellemzői, viselkedés és 

környezet 

x x 

4. A bioszféra egyensúlya, fenntarthatóság:   

A Föld és a Kárpát-medence értékei 

 

x  

5. Az életközösségek jellemzői és típusai:  x  
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Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az 

életközösségek biológiai sokfélesége 

6. Öröklődés és evolúció:  

A biológiai evolúció 

 x 

7. A bioszféra egyensúlya, fenntarthatóság 

Ember és bioszféra – fenntarthatóság 

x x 

 

Tantárgy neve:  Biológia  

Évfolyam:  10. osztály  

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

1. Az élet eredete és szerveződése: 

I. Élet és energia 

 x 

2. Az élet eredete és szerveződése: 

II. Sejtek és szövetek, szervek 

x x 

3. Az élet eredete és szerveződése: 

III. A sejt és a genom szerveződése és 

működése 

 x 

4. Az élet eredete és szerveződése: 

I. Az élet eredete és feltételei 

 x 

5. Öröklődés és evolúció:  

A változékonyság molekuláris alapjai, sejt és genom 

x x 

6. A biotechnológia módszerei és 

alkalmazása:  

I. Egyedszintű öröklődés  

II. A biológiai evolúció 

 x 

7. Az ember szervezete és egészsége: 

a) Az emberi szervezet felépítése és működése  

I. Testkép, testalkat, mozgásképesség 

II. Anyagforgalom 

III. Érzékelés, szabályozás  

 x 

8. Az ember szervezete és egészsége: 

b) Az emberi nemek és a szaporodás biológiai 

alapjai 

 x 

9. Az ember szervezete és egészsége: 

c) A viselkedés biológiai alapjai, a lelki 

egyensúly és a testi állapot összefüggése 

 x 

10. Az ember szervezete és egészsége: 

d) Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 

 x 

 

 

Földrajz 9–10. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Földrajz 

Évfolyam:  9. évfolyam 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben x  

A kőzetburok x  

A légkör földrajza  x 
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A vízburok  x 

A földrajzi övezetesség x  

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései x  

 

Tantárgy neve:  Földrajz 

Évfolyam:  10. évfolyam 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák 

a 21. században 

x  

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig x  

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században x x 

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban x  

Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható 

jövő dilemmái 

 x 

Európai Unió x  

 

 

Első idegen nyelv 9–12. évfolyam (angol, német) 

 

Tantárgy neve:  Angol nyelv 

Évfolyam:  9. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Greetings / Conversational English / Occupations / 

Numbers 0-100 /Countries and nationalities 

The verb to be 

Possessive adjectives 

x x 

Colors/Personal items/Family/Conversational English 

Words/Phrases related to technology/ Words/Phrases 

related to appearance 

The verb to have (affirmative)/Possessive case (’s) 

Adjectives/This/That – These/Those 

Plurals (regular – irregular) 

x x 

Days of the week/Daily routine 

Words/Phrases related to time 

Sports/Conversational English 

Spare-time activities/Types of TV shows 

Present Simple/Prepositions of time 

Wh-questions 

x x 

Chores/Furniture and appliances/Household items 

Prepositions of place 

Conversational English 

Rooms and parts of a house 

Ordinals/Adverbs of frequency 

There is / There are 

Articles: a(n) / the 

x x 
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Modes of transportation/Places in a city 

Conversational English/Location and directions 

Words/Phrases related to the environment 

Sights 

The verb can (ability)/Imperative 

Object personal pronouns 

x x 

Food and drink/Food categories 

Conversational English/Phrases denoting quantity 

Countable and Uncountable nouns 

a(n) / some/ some / any 

How much...? / How many...? 

x x 

Ways of communicating/Telephone language 

Conversational English/Computer language  

The weather  

Present Progressive 

x x 

School subjects / Years  

Conversational English/ Word building: nouns ending 

in –er and –or referring to people  

Life events / Parts of the body  

Past Simple / Past Simple of the verb to be  

There was / There were 

x x 

Numbers over a hundred/Clothes/Sizes/Prices 

Words/Phrases related to shopping/Conversational 

English 

Words/Phrases related to space 

Animals/Extreme sports 

Comparative forms/ Superlative forms 

x x 

Types of vacation / Seasons / Months / Geographical 

features / Vacation activities  

 Conversational English  

Future going to /The verb should 

x x 

 

Tantárgy neve:  Angol nyelv 

Évfolyam:  10. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Greetings/Conversational English 

Words easily confused 

Materials/Phrases expressing like/dislike 

Present Simple vs. Present Progressive /Stative verbs 

/ Past Simple 

Prepositions of time / 

The verb used to 

x x 

Words/Phrases related to photography 

Words/Phrases describing relationships 

Conversational English/Words/Phrases related to 

communication 

Personality adjectives 

Present Perfect Simple,Present Perfect Simple vs.Past 

Simple 

for, since, yet, already 

x x 
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Adjectives describing food /Conversational English / 

Phrasal verbs / Word building: nouns ending in -ion, 

-ation / Hobbies 

Quantifiers: some, any, no,much, many, a lot of, lots 

of, 

(a) few, (a) little / Relative pronouns: who, which, that  

Relative adverb: where 

x x 

Words easily confused / Language required when 

traveling by plane / 

Conversational English / Compound nouns / 

Adjectives describing places 

Past Perfect Simple 

can, could, may, will, would, should, had better 

x x 

Words/Phrases related to accidents and injuries 

Words/Phrases related to cars 

Conversational English 

Words/Phrases related to natural disasters 

Adjectives ending in –ed and –ing 

Past Progressive, Past Simple vs. Past Progressive 

Time Clauses: when, while, as, as soon as 

x x 

Conversational English / Expressions with make / 

Prepositional phrases with at / Word building: 

adjectives ending in -ful, -less Future will Time 

clauses be able to 

x x 

Conversational English Words/Phrases related to 

signs Word building: opposites with un-, dismay, 

might, could / Conditional Sentences Type 1 if vs. 

when / Comparisons 

x x 

Words/Phrases related to sports Conversational 

English Phrasal verbs Words/Phrases related to 

movies Exclamatory sentences Clauses of result have 

to, don’t have to, must, mustn’t, need to, don’t need 

to, needn’t Passive Voice (Present Simple – Past 

Simple) 

x x 

Module 10 Facts and figures Words/Phrases related to 

banks and money / Conversational English / Words 

with more than one meaning / Units of measurement 

too / enough Infinitives -ing form 

x x 

British English vocabulary / Conversational English / 

Words related to traveling / Adjectives + prepositions 

/ Words/Phrases related to celebrations / Prepositional 

phrases with in Indirect questions Conditional 

Sentences Type 2 Wishes 

x x 

Words/Phrases related to different medical situations 

Conversational English Phrasal verbs Idioms 

describing feelings “Strong” adjectives Negative 

questions Tag questions Reported Speech: 

Statements, Questions, Commands, Requests 

x x 

 

Tantárgy neve:  Angol nyelv 
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Évfolyam:  11. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Phrases related to homes Adjectives describing 

homes and houses Different ways to say where you 

live Phrasal verbs Phrases and expressions with get 

Present Simple vs. Present Progressive Stative verbs 

Question words Subject–Object questions Indirect 

questions 

x x 

Words/Phrases related to survival Words easily 

confused Words describing the weather Word 

building: nouns ending in -er, -or, -ist, -ant referring 

to people Past Simple used to Past Progressive Past 

Simple vs. Past Progressive 

x x 

Words/Phrases related to traveling Words easily 

confused Word building: nouns ending in -ion, -ation, 

-ment Colorful adjectives Present Perfect Simple vs. 

Past Simple / Present Perfect Simple – Present Perfect 

Progressive / Adjectives – Adverbs of manner / 

Comparisons 

x x 

Words/Phrases related to jobs and employment 

Collocations with make and do Words easily 

confused Personality adjectives must / have to / need 

should / ought to / had better may / might / could must 

/ can’t Modal verbs + have + past participle 

x x 

Words/Phrases related to communication 

Collocations with say and tell Verbs easily confused 

Verbs related to computers, devices and the Internet 

Words/Phrases used in signs Directions Relative 

pronouns: who, which, that, whose Relative adverb: 

where Relative Clauses: defining, non-defining 

x x 

Word building: opposites with un-, in-, il-, ir-, 

imWord building: nouns ending in -ness,-ity Nouns 

with an irregular formation Future will Future going 

to Future Perfect Simple Conditional Sentences 

Types Zero, 1 and 2 

x x 

Geographical features / Animals / Verbs + 

prepositions Past Perfect Simple - Past Perfect 

Progressive / Articles 

x x 

Words/Phrases related to the environment Verbs 

easily confused Phrasal verbs Lexical set: food and 

food substances Passive Voice I Passive Voice II 

x x 

Words/Phrases related to shopping Word building: 

negative words beginning with dis-, mis-, ending in -

less Words/Phrases related to books Full/Bare 

Infinitive -ing form prefer, would prefer, would rather 

x x 

Words related to medical issues Words easily 

confused Phrasal verbs with up Word building: 

adjectives ending in -ous, -al, -ful, -able, -ive, -ing 

Clauses of concession and purpose all / both / neither 

x x 
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/ none / either both… and… / neither… nor… 

/either…or… 

Expressions with chance / Words used both as verbs 

and as nouns / Expressions with time / Idiomatic 

expressions Conditional Sentences Type 3 Wishes 

and Unreal Past 

x x 

 

Tantárgy neve:  Angol nyelv 

Évfolyam:  12. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Personal topics: family relations, lifestyle x x 

Environment and nature x x 

Holidays, travelling, tourism x x 

Public matters, entertainment x x 

English and language learning x x 

Intercultural topics x x 

Cross-curricular topics and activities x x 

Current topics x x 

Science and technology, Communication x x 

People and society x x 

Financial matters x x 

Carreer and employment x x 

Gaining and sharing knowledge x x 

Final exam preparation x x 

 

 

 

Tantárgy neve:  Német nyelv 

Évfolyam:  9. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch 

und Gesellschaft: 

- Család: Családfa, család típusok, szerepek 

családon belül, közeli és távoli rokonok, 

családi ünnepek 

- Életcél: Jövőképem, egészséges életmód, 

sport 

- Hobbik, érdeklődési körök 

x x 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung 

und Umwelt 

- Vidék, város összehasonlítása 

- Állat- és növényvilág 

- Környezetvédelem 

- Klímaváltozás 

x x 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

- Iskolai ünnepek, tradíciók, események, 

programok 

x x 
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- Iskolai rendszer Mo-n 

- Tanulási formák 

Reisen und Urlaub, Tourismus 

- Szórakozási lehetőségek, utazási célok, 

formák, látnivalók 

- Emlékművek, kiállítások, közlekedési 

eszközök 

- Ünnepek Mo-on és külföldön 

x x 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 

- Vidéki-városi élet előnyei, hátrányai 

- Hobbi, szórakozás, kultúra, szolgáltatások 

x x 

 

Tantárgy neve:  Német nyelv 

Évfolyam:  10. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

- Nyelvek, nyelvismeret 

- Önálló tanulás 

x x 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 

- Emberek-kultúra, hagyományok, jelképek, 

sportágak, 

konyha, nyelvek, látnivalók, művészet, történelem 

x x 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 

- Tantárgyak 

x x 

Aktuelle Themen 

- Nemzetközi aktuális hírek és események  

(hírműsorok, tudósítások, riportok) 

x x 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

- Technika a háztartásban 

- Telefon, számítógép, internet 

x x 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

- Információ megosztása német nyelven 

(történetek, versek, beszámolók, német nyelvű 

filmek) 

x x 

 

Tantárgy neve:  Német nyelv 

Évfolyam:  11. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

- Család, szerelem, házasság, barátok, híres 

emberek, példaképek, férfi-nő 

összehasonlítása, régi és új családmodellek 

- Ünnepek 

- Sportágak, sportesemények, betegségek 

x x 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung 

und Umwelt 

- Természeti jelenségek 

- Évszakok, időjárás, klíma 

- Újrahasznosítás 

x x 
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Reisen und Urlaub, Tourismus 

- Utazási formák 

- Turizmus 

x x 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 

- Hobbi, szórakozás, kultúra, szolgáltatások 

x x 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

- Nyelvismeret, akcentus, dialektus 

- Önálló tanulás 

x x 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 

- Emberek és a kultúra, hagyományok, 

jelképek, 

nemzetközi sportágak, konyha, nyelvek, látnivalók, 

művészet, történelem, irodalom 

x x 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 

- A továbbtanuláshoz választott tantárgyaink 

x x 

 

Tantárgy neve:  Német nyelv 

Évfolyam:  12. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Aktuelle Themen 

- Aktuális hírek, események 

x x 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

- Vásárok, konferenciák 

- Technológiák a hétköznapokban, a 

tanulásban és a munkában 

x x 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 

- Bevásárlás, szolgáltatások,  

- Mindennapi teendők, függőségek 

- Közösségi élet, önkéntes munka 

x x 

Wirtschaft und Finanzen 

- Családi kassza, takarékosság, hitel 

x x 

Arbeitswelt und Karriere 

- Önéletrajz 

- Pályaválasztás 

- A munka világa, munkanélküliség 

x x 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 

- Német nyelvű információszerzés és megosztás 

x x 

Vorbereitung auf das Abitur 

- Közép- és emelt szintű érettségi 

témaköreinek 

gyakorlása 

- Szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása 

- Folyamatos beszéd 

x x 

 

 

Második idegen nyelv 9–12. évfolyam (angol, német, orosz, ukrán, lovári) 

 

Tantárgy neve:  Angol nyelv 
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Évfolyam:  9. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Greetings / Conversational English / Occupations / 

Numbers 0-100 /Countries and nationalities 

The verb to be 

Possessive adjectives 

x x 

Colors/Personal items/Family/Conversational English 

Words/Phrases related to technology/ Words/Phrases 

related to appearance 

The verb to have (affirmative)/Possessive case (’s) 

Adjectives/This/That – These/Those 

Plurals (regular – irregular) 

x x 

Days of the week/Daily routine 

Words/Phrases related to time 

Sports/Conversational English 

Spare-time activities/Types of TV shows 

Present Simple/Prepositions of time 

Wh-questions 

x x 

Chores/Furniture and appliances/Household items 

Prepositions of place 

Conversational English 

Rooms and parts of a house 

Ordinals/Adverbs of frequency 

There is / There are 

Articles: a(n) / the 

x x 

Modes of transportation/Places in a city 

Conversational English/Location and directions 

Words/Phrases related to the environment 

Sights 

The verb can (ability)/Imperative 

Object personal pronouns 

x x 

Food and drink/Food categories 

Conversational English/Phrases denoting quantity 

Countable and Uncountable nouns 

a(n) / some/ some / any 

How much...? / How many...? 

x x 

Ways of communicating/Telephone language 

Conversational English/Computer language  

The weather  

Present Progressive 

x x 

School subjects / Years  

Conversational English/ Word building: nouns ending 

in –er and –or referring to people  

Life events / Parts of the body  

Past Simple / Past Simple of the verb to be  

There was / There were 

x x 
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Numbers over a hundred/Clothes/Sizes/Prices 

Words/Phrases related to shopping/Conversational 

English 

Words/Phrases related to space 

Animals/Extreme sports 

Comparative forms/ Superlative forms 

x x 

Types of vacation / Seasons / Months / Geographical 

features / Vacation activities  

 Conversational English  

Future going to /The verb should 

x x 

 

Tantárgy neve:  Angol nyelv 

Évfolyam:  10. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Greetings/Conversational English 

Words easily confused 

Materials/Phrases expressing like/dislike 

Present Simple vs. Present Progressive /Stative verbs / 

Past Simple 

Prepositions of time / 

The verb used to 

x x 

Words/Phrases related to photography 

Words/Phrases describing relationships 

Conversational English/Words/Phrases related to 

communication 

Personality adjectives 

Present Perfect Simple,Present Perfect Simple vs.Past 

Simple 

for, since, yet, already 

x x 

Adjectives describing food /Conversational English / 

Phrasal verbs / Word building: nouns ending in -ion, -

ation / Hobbies 

Quantifiers: some, any, no,much, many, a lot of, lots of, 

(a) few, (a) little / Relative pronouns: who, which, that  

Relative adverb: where 

x x 

Words easily confused / Language required when 

traveling by plane / 

Conversational English / Compound nouns / Adjectives 

describing places 

Past Perfect Simple 

can, could, may, will, would, should, had better 

x x 

Words/Phrases related to accidents and injuries 

Words/Phrases related to cars 

Conversational English 

Words/Phrases related to natural disasters 

Adjectives ending in –ed and –ing 

Past Progressive, Past Simple vs. Past Progressive 

Time Clauses: when, while, as, as soon as 

x x 

Conversational English / Expressions with make / 

Prepositional phrases with at / Word building: 

x x 
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adjectives ending in -ful, -less Future will Time clauses 

be able to 

Conversational English Words/Phrases related to signs 

Word building: opposites with un-, dismay, might, 

could / Conditional Sentences Type 1 if vs. when / 

Comparisons 

x x 

Words/Phrases related to sports Conversational English 

Phrasal verbs Words/Phrases related to movies 

Exclamatory sentences Clauses of result have to, don’t 

have to, must, mustn’t, need to, don’t need to, needn’t 

Passive Voice (Present Simple – Past Simple) 

x x 

Module 10 Facts and figures Words/Phrases related to 

banks and money / Conversational English / Words with 

more than one meaning / Units of measurement too / 

enough Infinitives -ing form 

x x 

British English vocabulary / Conversational English / 

Words related to traveling / Adjectives + prepositions / 

Words/Phrases related to celebrations / Prepositional 

phrases with in Indirect questions Conditional 

Sentences Type 2 Wishes 

x x 

Words/Phrases related to different medical situations 

Conversational English Phrasal verbs Idioms describing 

feelings “Strong” adjectives Negative questions Tag 

questions Reported Speech: Statements, Questions, 

Commands, Requests 

x x 

 

Tantárgy neve:  Angol nyelv 

Évfolyam:  11. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Phrases related to homes Adjectives describing homes 

and houses Different ways to say where you live Phrasal 

verbs Phrases and expressions with get Present Simple 

vs. Present Progressive Stative verbs Question words 

Subject–Object questions Indirect questions 

x x 

Words/Phrases related to survival Words easily 

confused Words describing the weather Word building: 

nouns ending in -er, -or, -ist, -ant referring to people 

Past Simple used to Past Progressive Past Simple vs. 

Past Progressive 

x x 

Words/Phrases related to traveling Words easily 

confused Word building: nouns ending in -ion, -ation, -

ment Colorful adjectives Present Perfect Simple vs. Past 

Simple / Present Perfect Simple – Present Perfect 

Progressive / Adjectives – Adverbs of manner / 

Comparisons 

x x 

Words/Phrases related to jobs and employment 

Collocations with make and do Words easily confused 

Personality adjectives must / have to / need should / 

ought to / had better may / might / could must / can’t 

Modal verbs + have + past participle 

x x 
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Words/Phrases related to communication Collocations 

with say and tell Verbs easily confused Verbs related to 

computers, devices and the Internet Words/Phrases 

used in signs Directions Relative pronouns: who, 

which, that, whose Relative adverb: where Relative 

Clauses: defining, non-defining 

x x 

Word building: opposites with un-, in-, il-, ir-, imWord 

building: nouns ending in -ness,-ity Nouns with an 

irregular formation Future will Future going to Future 

Perfect Simple Conditional Sentences Types Zero, 1 

and 2 

x x 

Geographical features / Animals / Verbs + prepositions 

Past Perfect Simple - Past Perfect Progressive / Articles 

x x 

Words/Phrases related to the environment Verbs easily 

confused Phrasal verbs Lexical set: food and food 

substances Passive Voice I Passive Voice II 

x x 

Words/Phrases related to shopping Word building: 

negative words beginning with dis-, mis-, ending in -

less Words/Phrases related to books Full/Bare Infinitive 

-ing form prefer, would prefer, would rather 

x x 

Words related to medical issues Words easily confused 

Phrasal verbs with up Word building: adjectives ending 

in -ous, -al, -ful, -able, -ive, -ing Clauses of concession 

and purpose all / both / neither / none / either both… 

and… / neither… nor… /either…or… 

x x 

Expressions with chance / Words used both as verbs and 

as nouns / Expressions with time / Idiomatic 

expressions Conditional Sentences Type 3 Wishes and 

Unreal Past 

x x 

 

Tantárgy neve:  Angol nyelv 

Évfolyam:  12. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Personal topics: family relations, lifestyle x x 

Environment and nature x x 

Holidays, travelling, tourism x x 

Public matters, entertainment x x 

English and language learning x x 

Intercultural topics x x 

Cross-curricular topics and activities x x 

Current topics x x 

Science and technology, Communication x x 

People and society x x 

Financial matters x x 

Carreer and employment x x 

Gaining and sharing knowledge x x 

Final exam preparation x x 
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Tantárgy neve:  Német nyelv 

Évfolyam:  9. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft: 

- Család: Családfa, család típusok, szerepek 

családon belül, közeli és távoli rokonok, családi 

ünnepek 

- Életcél: Jövőképem, egészséges életmód, sport 

- Hobbik, érdeklődési körök 

x x 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

- Vidék, város összehasonlítása 

- Állat- és növényvilág 

- Környezetvédelem 

- Klímaváltozás 

x x 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

- Iskolai ünnepek, tradíciók, események, 

programok 

- Iskolai rendszer Mo-n 

- Tanulási formák 

x x 

Reisen und Urlaub, Tourismus 

- Szórakozási lehetőségek, utazási célok, formák, 

látnivalók 

- Emlékművek, kiállítások, közlekedési eszközök 

- Ünnepek Mo-on és külföldön 

x x 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 

- Vidéki-városi élet előnyei, hátrányai 

- Hobbi, szórakozás, kultúra, szolgáltatások 

x x 

 

Tantárgy neve:  Német nyelv 

Évfolyam:  10. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

- Nyelvek, nyelvismeret 

- Önálló tanulás 

x x 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 

- Emberek-kultúra, hagyományok, jelképek, sportágak, 

konyha, nyelvek, látnivalók, művészet, történelem 

x x 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 

- Tantárgyak 

x x 

Aktuelle Themen 

- Nemzetközi aktuális hírek és események  

(hírműsorok, tudósítások, riportok) 

x x 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

- Technika a háztartásban 

- Telefon, számítógép, internet 

x x 
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Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

- Információ megosztása német nyelven 

(történetek, versek, beszámolók, német nyelvű filmek) 

x x 

 

Tantárgy neve:  Német nyelv 

Évfolyam:  11. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

- Család, szerelem, házasság, barátok, híres 

emberek, példaképek, férfi-nő 

összehasonlítása, régi és új családmodellek 

- Ünnepek 

- Sportágak, sportesemények, betegségek 

x x 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung 

und Umwelt 

- Természeti jelenségek 

- Évszakok, időjárás, klíma 

- Újrahasznosítás 

x x 

Reisen und Urlaub, Tourismus 

- Utazási formák 

- Turizmus 

x x 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 

- Hobbi, szórakozás, kultúra, szolgáltatások 

x x 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

- Nyelvismeret, akcentus, dialektus 

- Önálló tanulás 

x x 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 

- Emberek és a kultúra, hagyományok, 

jelképek, 

nemzetközi sportágak, konyha, nyelvek, látnivalók, 

művészet, történelem, irodalom 

x x 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 

- A továbbtanuláshoz választott tantárgyaink 

x x 

 

Tantárgy neve:  Német nyelv 

Évfolyam:  12. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Aktuelle Themen 

- Aktuális hírek, események 

x x 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

- Vásárok, konferenciák 

- Technológiák a hétköznapokban, a 

tanulásban és a munkában 

x x 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 

- Bevásárlás, szolgáltatások,  

- Mindennapi teendők, függőségek 

- Közösségi élet, önkéntes munka 

x x 

Wirtschaft und Finanzen x x 
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- Családi kassza, takarékosság, hitel 

Arbeitswelt und Karriere 

- Önéletrajz 

- Pályaválasztás 

- A munka világa, munkanélküliség 

x x 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 

- Német nyelvű információszerzés és megosztás 

x x 

Vorbereitung auf das Abitur 

- Közép- és emelt szintű érettségi 

témaköreinek 

gyakorlása 

- Szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása 

- Folyamatos beszéd 

x x 

 

 

 

Tantárgy neve:  Orosz nyelv 

Évfolyam:  9.  

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Az orosz nyelv: orosz ABC, főnevek neme és többes 

száma 

x  

A szláv nyelvcsalád  x 

Üdvözlés: köszönés, elköszönés  x 

Bemutatkozás: igenlés, tagadás x x 

Megszólítás: tegezés, magázás  x 

Család: családtagok, rokonság, foglalkozások, 

személyes névmás, igeragozás 

x x 

Bemutatás: személyek megnevezése, életkor 

kifejezése 

x x 

Emberi kapcsolatok: személyek leírása, melléknevek x  

Ismerkedés: érdeklődés, köszönet, főnévragozás x x 

Lakás: lakás, ház, bútorok, birtokos névmás x x 

Háztartás: háztartási gépek, van-nincs x x 

Évszakok, hónapok: leírás, színek, melléknevek x x 

Ebéd, fogások: élelmiszerek, mennyiségek x x 

Iskola: iskolai helyiségek, tantárgyak, osztályzatok, 

tetszés kifejezése, valamivé válni 

x x 

 

Tantárgy neve:  Orosz nyelv 

Évfolyam:  10. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Az iskolás hete: napszakok, a hét napjai, 

időhatározók, helyhatározók, létige múlt és jövő idejű 

alakjai 

x x 

A pályaudvaron: információkérés, jegyváltás, 

közlekedési eszközök, hely/iránymeghatározás, 

időpontok 

x x 

Élelmiszerek, vásárlás: kérés, boltok, élelmiszerek, 

mennyiségek, eszközeset (C), tárgyeset (без)  

x x 
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Öltözködés, ruhadarabok: kérés, tetszés, nemtetszés, 

ajándékozás, mutató névmások (такой), kérdő 

névmások (какой, сколько) 

x x 

Orvosnál: testrészek, betegség, gyógyulás,  x x 

Vendégfogadás: az ember külseje, személyleírás, 

mozgást jelentő igék, időjárás, időtöltés, tud és képes 

igék, felszólító mód, levélírás 

x x 

Étteremben: étlap, ételek, italok, árak, tilos-lehet-kell 

igék,  

x x 

Közlekedés: információkérés/ információadás, 

tájékozódás,  tömegközlekedési eszközök, 

helymeghatározások, múlt idő 

x x 

 

Tantárgy neve:  Orosz nyelv 

Évfolyam:  11.  

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Család, családi kapcsolatok: a családi élet 

eseményei, a kérdő névmások, gyűjtőszámnevek, a 

kölcsönös 

névmás, a „cвoй” használata 

x x 

Iskola: iskolatípusok, iskolai eredmények, a 

melléknév rövid alakja, a melléknév fokozása 

x x 

Vásárlás, pénz: áru jellemzése, vásárlás, 

reklamáció, áru cseréje, az egyszerű jövő idő 

 x 

Utazás, nyaralás: utazás, útitervek, nyaralási 

szokások, a mozgást jelentő igék 

 x 

Emberek, karakterek: külső és belső 

tulajdonságok, felszólító mód, a határozatlan 

névmások 

x x 

Egészségügy: testrészek, betegségek, panaszok, 

orvosi vizsgálattal és 

gyógyulással kapcsolatos szavak kifejezések, 

egészséges életmód, tanácsok adása,  

 x 

Munka: foglalkozások, szakmák jellemzői,   

munkahelykeresés, önéletrajz, állásinterjú, a 

feltételes mód, névmások 

x x 

 

Tantárgy neve:  Orosz nyelv 

Évfolyam:  12. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Közlekedés: városi élet, járművek fajtái, a 

tömegközlekedés, a célhatározói mellékmondat 

x x 

Sport: sportágak, sportolási lehetőségek, sport és 

egészség, cselekvő melléknévi igenév, tő-és 

sorszámnevek 

x x 

Természet: vidéki élet, természeti 

jelenségek, házi kedvencek, természetvédelem, 

melléknévi igenév, a szenvedő szerkezet, a 

„cебя” visszaható névmás 

 x 
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Kultúra: szabadidős elfoglaltságok, könyvek, filmek, 

média, határozói igenevek 

 x 

Tudomány, technika: mobiltelefon, a számítógép, az 

internet használata, az alárendelt összetett mondatok, 

x x 

Országismeret: gasztronómia, Moszkva, 

Szentpétervár, az orosz szokások 

 x 

Érettségi témakörök:   

Személyes vonatkozások, család  x 

Ember és társadalom  x 

Környezetünk  x 

Az iskola  x 

A munka világa  x 

Életmód  x 

Szabadidő, művelődés, szórakozás  x 

Utazás, turizmus  x 

Tudomány és technika  x 

Gazdaság  x 

 

 

 

Tantárgy neve:  Ukrán nyelv 

Évfolyam:  9. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Про себе + + 

Наша сім’я + + 

Дім та квартира + + 

Мій день + + 

На роботу + + 

В школі + + 

Вихідний день + + 

Свята +  

 

Tantárgy neve:  Ukrán nyelv 

Évfolyam:  10. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Сім’я + + 

У гастрономі + + 

В універмазі  + 

У ресторані +  

На пошті  + 

У готелі +  

Візит лікаря + + 

Студентські розваги + + 

Студентське весілля + + 

 

Tantárgy neve:  Ukrán nyelv 

Évfolyam:  11. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Телефона розмова  + 
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Спорт, або Ідеальна сім’я  + 

Угорщина + + 

Україна + + 

Українська література + + 

У театрі +  

Тарас Григоровіч Шевчерко + + 

Погода, клімат  + 

Подорож за кордон  + 

 

Tantárgy neve:  Ukrán nyelv 

Évfolyam:  12. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Літній віддпочинок + + 

Засоби сполучення +  

Подорож по Закарпаттю + + 

Міста Угорщини   

Будапешт + + 

Міста України +  

Київ + + 

В уніиерситет +  

Форми етикету  + 

Наша майбутня професія  + 

 

 

 

Tantárgy neve:  Lovári nyelv  

Évfolyam:  9. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Romano alfabeto. (lovári ,ábc)  ×  

Határozott névelők. ×  

Főnevek végződése , többesszáma.  ×  

Személyes névmások, Létigeragozás jelen időben, 

múlt időben, jövő időben. 

× × 

Igeragozás, el, al, ol, ul, végű igék. ×  

Le ranga,o trupo, színek és a testrészek. × × 

A melléknév. ×  

 Születési hely, idő, lakcím. × × 

Mondat alkotás. ×  

Le najisaripe, köszönések, üdvözlési formák 

Különböző napszaknak megfelelően 

Ünnepi köszöntők 

 × 

Amaro kher,thaj muri soba. Ház, lakás és a saját 

szobabemutatása. 

 × 

A szabadidő, utazás  

szabadidős tevékenységek, 

kedvenc időtöltése. 

 × 

 Az évszakok, a hónapok. Évszakokhoz kötődő 

hónapok, napok 

× × 

A legjobb barát/barátnő bemutatása  × 
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O lil. Levél forma.  ×  

Család bemutatása.  × 

Személyes bemutatkozás  × 

A múltidő.   

A számok . × × 

Le zelenimati thaj le fruktura. zöldségek és 

gyümölcsök 

× × 

 

Tantárgy neve:  Lovári nyelv 

Évfolyam:  10. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Főnevek végződése, a főnevek végződés szerinti 

felosztása. 

×  

Határozott névelők, a névelők ismertetése ,hímnem. 

nőnemű, és többes számű főnevekkel. 

×  

Személyes névmások ismertetése, a létige × × 

Szövegértési feladatok megoldása. ×  

Szöveg fordítás magyar nyelvre. ×  

O trupo, a test részei × × 

Pedura, állatok ismertetése ×  

A főnevek eseti ragozása, alany, tárgy, részes, hely, 

távolító eszközhatározó eset, birtokos eset. 

× × 

Birtokos névmás, × × 

Múltidő, el, al ,ol ,il végü igék ragozása × × 

Kaj o telefono, telefonbeszélgetés, szituáció,  × 

Az iskola ,osztályterem, berendezés, felszerelés, 

kérések, utasítások 

 × 

Ételek és italok. × × 

Az étteremben,szituáció  × 

A családtagok, testvérek, rokonok. × × 

Amaro kher, házunk lakásunk bemutatása  × 

Falu,város bemutatása  × 

lilesko iskiribe, levél írás megadott téma alapján ×  

Ashunipe, hallott szövegértés ×  

Dromipe, utazással kapcsolatos kifejezések, milyen 

közlekedési eszközök vannak  

× × 

Felszólító mód. ×  

A piacon.  × 

 

Tantárgy neve:  Lovári nyelv 

Évfolyam:  11. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Le shkoli: iskolatípusok ismertetése.  × 

Butya: foglalkozások × × 

Muri chalado: családi élet alkalmai. × × 

Szabadidős tevékenységek  × 

Szövegértési feladatok megoldása. ×  

Személyes bemutatkozás  × 

Levélírás: Megadott utasítások alapján. ×  
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Mondat alkotás: Megadott szavak mondatba 

helyezése. 

×  

Szituációs feladat.  × 

 

Tantárgy neve:  Lovári nyelv 

Évfolyam:  12. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Szövegértés. ×  

Nyelvhelyesség. ×  

Levélforma, levélírás. ×  

Képolvasás.  × 

Nyelvtani teszt. ×  

Hallott szövegértés. ×  

A szituációs tételek   × 

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos 

állomásai 

 × 

A másik ember külső és belső jellemzése  × 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás  × 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet  × 

 

 

Ének-zene 9–10. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Ének-zene 

Évfolyam:  9. osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Zenei reprodukció – Éneklés (különböző stílusú, 

zenei szemelvények részletei)  

 x 

Zenei reprodukció - Felismerő kottaolvasás, 

nélkülözhetetlen zeneelméleti alapismeretek 

 x 

Jeles napok, ünnepek zenéje, hagyományok, 

népszokások 

x x 

 

Tantárgy neve:  Ének-zene 

Évfolyam:  10. osztály 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Zenei reprodukció – Éneklés (különböző stílusú, 

zenei szemelvények részletei)  

 x 

Zenei reprodukció - Felismerő kottaolvasás, 

nélkülözhetetlen zeneelméleti alapismeretek 

 x 

Jeles napok, ünnepek zenéje, hagyományok, 

népszokások 

x x 

 

 

Vizuális kultúra 9–10. évfolyam 
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Tantárgy neve:  Vizuális kultúra 

Évfolyam:  9. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, 

személyes és társadalmi üzenet 

A XX. századi magyar szobrászat jelentősebb 

alkotásainak felsorolása, jellemzése (Szervátius 

Tibor, Schaar Erzsébet, Borsos Miklós, Vilt Tibor, 

Melocco Miklós és Kovács Margit munkái) 

 x 

A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális 

információfeldolgozás 

A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő 

reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és 

önálló bemutatása különböző mediális megjelenések 

esetében (pl. hírműsor/hírportál, tévéreklám, 

valóságshow, dokumentumfilm) 

 x 

Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális 

tartalom-előállítás, személyesség 

A sztárjelenség kulturális hátterének elemző 

vizsgálata példák alapján 

 x 

Design, divat, identitás – Tervezett környezet, 

azonosulás 

Személyes példák alapján az aktuális divatot és annak 

rövid távú változásait befolyásoló tényezők (pl. tárgyi 

környezet, fogyasztói szokások, társadalmi-

gazdasági-kulturális háttér) elemző vizsgálata 

 x 

 

Tantárgy neve:  Vizuális kultúra 

Évfolyam:  9. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális 

információfeldolgozás 

A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő 

reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és 

önálló bemutatása különböző mediális megjelenések 

esetében (pl. hírműsor/hírportál, tévéreklám, 

valóságshow, dokumentumfilm) 

 x 

Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális 

tartalom-előállítás, személyesség 

A sztárjelenség kulturális hátterének elemző 

vizsgálata példák alapján 

 x 

Design, divat, identitás – Tervezett környezet, 

azonosulás 

Személyes példák alapján az aktuális divatot és annak 

rövid távú változásait befolyásoló tényezők (pl. tárgyi 

környezet, fogyasztói szokások, társadalmi-

gazdasági-kulturális háttér) elemző vizsgálata 

 x 
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Környezet és fenntarthatóság – Természeti és 

tervezett környezet egyensúlya 

A történeti korok és a modern társadalmak 

környezetalakítási jellemzőinek mérlegelő 

felhasználásával, esztétikai és funkcionális 

szempontok érvényesítésével saját, közvetlen 

környezetben megoldásra váró környezeti problémák 

(pl. kocogók, futók számára megfelelő hely, 

szemétgyűjtés, -tárolás, csomagolóanyagok 

mennyiségének csökkentése) megoldásához tervek 

 x 

 

 

Dráma és színház 12. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Dráma és színház 
Évfolyam:  12. évfolyam 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, 

zenével, mozgással, tánccal) 

- instrukció alapján, saját mozgással, gesztussal 

kifejezni az abban foglaltat pl.: szomorú, 

vidám, támadó, menekülő, védekező, anyai 

szeretet stb. 

 x 

Műalkotások feldolgozása 

- adott mese, vers vagy szövegrészlet előadása 

szabadon szöveggel vagy mozgással vagy / és 

eszközök alkalmazásával 

 x 

Dramaturgiai ismeretek 

- 3 tanári közlésen alapuló alapfogalom 

megmagyarázása 

 x 

Dráma- és színháztörténet 

az érettségi vizsgához szükséges dráma- és 

színháztörténeti ismeretek feldolgozása (ókori 

színház és dráma, a középkori Európa színháza és 

drámája, az angol reneszánsz színház és dráma, a 

spanyol barokk dráma és színház, a francia 

klasszicista dráma, a régi magyar dráma néhány 

alkotása, a XIX-XX. századi magyar dráma és 

színház, a modern polgári dráma és színház 

kialakulása, Csehov és Sztanyiszlavszkij, Brecht 

színháza és drámái, a XX. század meghatározó 

színházi irányzatai, alkotói, jelentős drámaírói, 

napjaink legfontosabb színházi irányzatai és a kortárs 

drámairodalom néhány alkotása) 

x  

Dráma- és színházelmélet 

az érettségi vizsgához szükséges dráma- és 

színházelméleti ismeretek feldolgozása (a drámai 

műnem sajátosságai, a dráma/színjáték mint 

x  
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kommunikáció, a dráma szerkezeti felépítése, 

dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak, a 

színházművészet összművészeti sajátosságai, 

színházi szakmák) 

az érettségi vizsgához szükséges műfaji ismeretek 

feldolgozása (a rituális játék/szertartásjáték, a 

tragédia, a komédia, a realista színjáték, az abszurd és 

a groteszk, bábjáték, zenés, tánc- és mozgásszínház) 

 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 11–12. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Mozgóképkultúra és médiaismeret 

Évfolyam:  11. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A média fogalma és kifejezőeszközei: műfajok, 

eszközök, írott és elektronikus sajtó; a hír fogalma, 

típusai; a hírérték. 

x  

A tömegkommunikáció fogalma, eszközei: 

nyilvánosság, hálózati kommunikáció, nonprofit és 

kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média 

szerepe; a tömegtájékoztatás eszközei, felelőssége; az 

online kommunikáció lehetőségei és veszélyei. 

x  

Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom 

szempontjából: szellemi önvédelem, a kereskedelmi 

célú médiatartalmak kezelése – tudatos fogyasztói 

magatartás kialakítása; az információbiztonság, a 

közszféra és a magánszféra a médiában. 

 x 

A média társadalmi szerepe, használata: médiaetika, 

médiaszabályozás, információáramlás irányítása, a 

véleményformálás lehetőségei, feladatai. 

 x 

 

Tantárgy neve:  Mozgóképkultúra és médiaismeret 

Évfolyam:  112 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A média fogalma és kifejezőeszközei: műfajok, 

eszközök, írott és elektronikus sajtó; a hír fogalma, 

típusai; a hírérték. 

x  

A tömegkommunikáció fogalma, eszközei: 

nyilvánosság, hálózati kommunikáció, nonprofit és 

kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média 

szerepe; a tömegtájékoztatás eszközei, felelőssége; az 

online kommunikáció lehetőségei és veszélyei. 

x  

A mozgóképi közlésmód kifejezőeszközei; 

szövegépítkezés a hagyományos és az új médiában, 

képi eszközök a digitalizáció előtt és most; az 

audiovizuális elemek esztétikai szerepe a művészi 

x  
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alkotásoknál és céljai a kereskedelmi célú 

tartalomszolgáltatásban. 

Kultúra és tömegkultúra: hatása az egyénre és a 

társadalomra; esztétikai minőség és a fogyasztói 

társadalom kölcsönhatása; jelenségek a médiában és 

a filmművészetben – sztárok, szerepek, sztereotípiák, 

életformák; a virtuális valóság. 

 x 

A magyar film: alkotók és alkotások; a magyar 

filmművészet jelentősége és értékei a nemzeti 

kultúrában; a magyar film korszakai, sajátosságai; 

jeles magyar rendezők és színészek. 

 x 

 

 

Digitális kultúra 9–10. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Informatika 
Évfolyam:  9. 

Követelmények (témák, témakörök) tanulmányi vizsga esetére: 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A számítógép részei x x 
Szöveg szerkesztési ismeretek (word) x  
Bemutató készítése x  
Táblázat kezelő x  
Adatbázis  x  

 

Tantárgy neve:  Informatika 
Évfolyam:  10. 

Követelmények (témák, témakörök) tanulmányi vizsga esetére: 
Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Programok használata x x 
Internetes keresések x  
Közösségi oldalak x  
Információs társadalom  x 
Könyvtári informatika x x 

 

 

Testnevelés 9–12. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Testnevelés és sport 

Évfolyam:  9. évfolyam 

Téma / Témakör Gyakorlati vizsga Szóbeli vizsga 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 

x  

Atlétikai jellegű feladatmegoldások x  
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Torna jellegű feladatmegoldások x  

Sportjátékok x x 

Testnevelési és népi játékok x x 

Önvédelmi és küzdősportok x  

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  x 

 

Tantárgy neve:  Testnevelés és sport 

Évfolyam:  10. évfolyam 

Téma / Témakör Gyakorlati vizsga Szóbeli vizsga 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 

x  

Atlétikai jellegű feladatmegoldások x  

Torna jellegű feladatmegoldások x  

Sportjátékok x x 

Testnevelési és népi játékok x x 

Önvédelmi és küzdősportok x  

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  x 

 

Tantárgy neve:  Testnevelés és sport 

Évfolyam:  11. évfolyam 

Téma / Témakör Gyakorlati vizsga Szóbeli vizsga 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 

x  

Atlétikai jellegű feladatmegoldások x  

Torna jellegű feladatmegoldások x  

Sportjátékok x x 

Testnevelési és népi játékok x x 

Önvédelmi és küzdősportok x  

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  x 

 

Tantárgy neve:  Testnevelés és sport 

Évfolyam:  12. évfolyam 

Téma / Témakör Gyakorlati vizsga Szóbeli vizsga 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 

x  

Atlétikai jellegű feladatmegoldások x  

Torna jellegű feladatmegoldások x  

Sportjátékok x x 

Testnevelési és népi játékok x x 

Önvédelmi és küzdősportok x  

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  x 

 

 

Iskolai labdarúgás 9–12. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Labdarúgás 

Évfolyam:  9.o 
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Téma / Témakör Gyakorlati vizsga Szóbeli vizsga 

Labdaterelések, gurítások és dobások: különböző 

technikával és különböző kiinduló helyzetekből, 

mozgásból 

x  

Álló, guruló labda rúgása álló helyzetből, közepes 

sebességű mozgásból szabadon, mozgó vagy irányt 

változtató társhoz, célra 

x  

Passzgyakorlatok különböző változatos alakzatokban 

társsal, társakkal szemben helyben és haladással (pl. 

háromszögben, négyzetben, rombuszban) 

x  

Támadásban a labda megszerzésére, megkapására, 

átvételére, megtartására, birtoklására, pontos átadásra 

irányuló tevékenység 

x  

Támadásban 2:0 ellen helycserék, mögé kerülések x  

1:1, 2:1, 2:2, 3:1, 3:2 elleni játékok x  

1:1 elleni játékban a játékhelyzetek megoldása x  

Kisjátékok és mérkőzésjátékok módosítása x  

4+1 vagy 5+1 létszámú kontrollált versenyjellegű 

mérkőzésjátékok kapussal 

x  

A fesztivál lebonyolításához tartozó ismeretek: 

tervezés, szervezés, állomások kialakítása (játékok), 

lebonyolítás (állomások felügyelete), játékvezetés 

x  

 

Tantárgy neve:  Labdarúgás 

Évfolyam:  10.o 

Téma / Témakör Gyakorlati vizsga Szóbeli vizsga 

A társ által gurított, pattintott, levegőben érkező 

labdák és egyéb eszközök elkapása, levétele 

haladással, különböző kiinduló helyzetekből 

x  

Passzgyakorlatok párban, háromfős csoportban 

különböző célfelületekre történő gólszerzési 

lehetőséggel. 

x  

Célfelület elérésére, gólszerzésre irányuló 

tevékenység 

x  

3:3, 4:1, 4:2, 4:3 elleni játékok x  

A játékhelyzetek megoldása x  

Két vagy három támadó tudatos átlós segítségnyújtás 

kialakítása (területnyitás) védővel vagy védőkkel 

szemben 

x  

Kisjátékok és mérkőzésjátékok módosítása x  

4+1 vagy 5+1 létszámú kontrollált versenyjellegű 

mérkőzésjátékok kapussal. 

x  

A játéktér szélességi és mélységi tudatos kihasználása 

(területváltás). 

x  

A fesztivál lebonyolításához tartozó ismeretek: 

tervezés, szervezés, állomások kialakítása (játékok), 

lebonyolítás (állomások felügyelete), játékvezetés 

x  

 

Tantárgy neve:  Labdarúgás 
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Évfolyam:  11.o 

Téma / Témakör Gyakorlati vizsga Szóbeli vizsga 

Labdaterelések, gurítások és dobások: különböző 

technikával és különböző kiinduló helyzetekből, 

mozgásból 

x  

Többféle anyagú, méretű, formájú, súlyú labda 

használata 

x  

Társ által gurított, pattintott, levegőben érkező labdák 

és egyéb eszközök elkapása, levétele haladással, 

különböző kiinduló helyzetekből 

x  

Passzgyakorlatok különböző változatos alakzatokban 

társsal, társakkal szemben helyben és haladással (pl. 

háromszögben, négyzetben, rombuszban) 

x  

Egyéni labdás taktikai elemek támadásban és 

védekezésben 

x  

Labdabirtoklás x  

Kisjátékok és mérkőzésjátékok x  

Taktikai ismeretek x  

5:5 elleni, kontrollált versenyjellegű mérkőzésjátékok 

kapussal 

x  

Az 5:5 elleni mérkőzésjátékok játékhelyzeteinek 

megoldásai 

x  

A fesztivál lebonyolításához tartozó ismeretek: 

tervezés, szervezés, állomások kialakítása (játékok), 

lebonyolítás (állomások felügyelete), játékvezetés 

x  

 

Tantárgy neve:  Labdarúgás 

Évfolyam:  12.o 

Téma / Témakör Gyakorlati vizsga Szóbeli vizsga 

Páros és csoportos labdás koordinációfejlesztő 

játékos gyakorlatok és játékok helyben és haladással, 

kézzel 

x  

Páros és csoportos rúgások, labdaátvételek, 

passzgyakorlatok: 

x  

Páros és csoportos kooperatív jellegű játékos 

mozgásos feladatok és játékok eszköz nélkül és 

különböző eszközökkel. 

x  

Alapszerelés szemből, megelőző szerelés, lövés és 

passz akadályozásának feladatai.  

x  

Taktikai ismeretek x  

Kisjátékok x  

Kreatív játékok x  

Mérkőzésjátékok x  

Technikai, taktikai ismeretek, feladatok, kisjátékok, 

kreatív játékok és mérkőzésjátékok fesztiválszerű 

alkalmazása, lebonyolítása 

x  

A fesztivál lebonyolításához tartozó ismeretek: 

tervezés, szervezés, állomások kialakítása (játékok), 

lebonyolítás (állomások felügyelete), játékvezetés. 

x  
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Cigány népismeret 9–12. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Cigány népismeret 

Évfolyam:  9. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Család és közvetlen környezet (Szociális kapcsolatok 

- Személyes életvitel) 

A család és a rokonság. Családtagok, rokonok 

megszólítása, ragadványnevek. Vigák, nemzetségek. 

A családon belüli munkamegosztás, megélhetési 

stratégiák. 

Idő meghatározása, napirend 

 x 

Természeti és társadalmi és politikai környezet 

Adott település helyzete, lakossága, 

élete.  Településtípusok (falu, város, tanya) A 

település szerkezete. Különböző házak, utcák, terek, 

cigánytelepek (telep, sor).  

Megélhetési módok régen és ma. 

 x 

Múlt és jelen 

Cigány népcsoportok Magyarországon és 

elhelyezkedésük. 

Híres történelmi személyek és szerepük a nemzetiségi 

azonosságtudat formálásában. 

x  

Kulturális élet - Irodalom, zene, tánc, képzőművészet 

Történelmi személyek, mai közszereplők, hétköznapi 

cigány emberek bemutatása. Szerepük a cigány 

nemzetiségi azonosságtudat formálásában. 

Szokás, hagyomány, hiedelem, viselet. 

A cigány eredetmondák, mesék népdalok, balladák 

témáinak megismerése. 

x  

Cigány nyelvek 

Cigány nyelvi csoportok Magyarországon.  

A cigány nyelvek helyzete. A cigány nyelvek 

dialektusai. Szókincs, jövevényszavak, nyelvcsere. 

Kommunikáció és nyelvhasználat a családon belül és 

kívül.  

x  

 

Tantárgy neve:  Cigány népismeret 

Évfolyam:  10. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Család és közvetlen környezet (Szociális kapcsolatok 

- Személyes életvitel) 

Kommunikáció és nyelvhasználat a családon belül és 

kívül. 

A család és a rokonság életfordulóinak eseményei, 

ünnepek ábrázolása.  

 x 



 

189 

Önismeret. Más nemzetiségek megismerése. 

Kitörési lehetőségek, követhető életutak, hétköznapi 

hősök.  

Természeti és társadalmi és politikai környezet 

Nemzetiségek földrajzi elhelyezkedése, 

létszáma.  Kisebbség és többség. 

A Magyarországon élő nemzetiségek térbeli 

elhelyezkedése.  

 x 

Múlt és jelen 

Cigány népcsoportok Magyarországon és 

elhelyezkedésük.  

Híres történelmi személyek és szerepük a nemzetiségi 

azonosságtudat formálásában. 

x  

Kulturális élet - Irodalom, zene, tánc, képzőművészet 

Művészet, mint önkifejezési eszköz (zene, irodalom, 

képzőművészet, tánc). Az autentikus cigányzene és a 

magyar népzene kapcsolata, tánckultúra. Híres 

cigányzenészek. Modern zenei irányzatok jeles 

képviselői.  

A cigány kultúra a digitális világban. 

x  

Cigány nyelvek 

A nyelvhasználat színterei a családban és a 

településen. Romani és/vagy beás nyelv 

használatának színterei. 

A beás és a romani/lovári nyelv intézményi 

rendszere: nyelvoktatás, érettségi, nyelvvizsga. 

Intézményi, szervezeti kapcsolatok. 

x  

 

Tantárgy neve:  Cigány népismeret 

Évfolyam:  11. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Szociális kapcsolatok - önismeret, érdekérvényesítés 

Magyarországi cigányság a 21. században.  

Életutak, pozitív példák, minták személyiségfejlesztő 

hatása, példaképek, identitástudat. Együttműködés 

lehetőségei és felelősség a mindennapokban.  

 x 

Természeti, társadalmi és politikai környezet 

Cigányok Európában napjainkban. Az Európai Unió. 

Összefüggések keresése - társadalmi - gazdasági 

események és a cigányság mai helyzete között.  

A hazai cigányság politikai, jogi, kulturális 

érdekképviseleti szervezetei, a nemzetiségi 

önkormányzatok szerepe, civil szervezetek. 

 x 

Múlt és jelen. Tudomány – cigánykutatások - oktatás 

A cigányság történelme középkortól napjainkig. A 

cigányság megjelenése hazánkban. 

Magyarországi cigányság az újkorban. Cigánysággal 

kapcsolatos rendeletek és törvények a felvilágosult 

abszolutizmus idején. Az ipari forradalom hatása a 

hazai cigányság életére.  

x  



 

190 

A holokauszt. 

Kulturális élet - Irodalom, zene, tánc, képzőművészet 

Tájékozódás a cigány művészetben. Irodalom, zene, 

tánc, képzőművészet. Színházi törekvések, 

színtársulatok, színdarabok.  

Művek, műalkotások elemzése. Kulturális autonómia 

fogalma. Cigányságról szóló alkotások a magyar 

irodalomban. A cigány irodalom helye és szerepe az 

irodalomban. 

x  

Cigány nyelvek 

A magyarországi cigányság nyelvi csoportjai és 

elhelyezkedésük. Kétnyelvűség, nyelvcsere. 

A nyelvtudás és az identitástudat összefüggésének 

felismerése. Nyelvi jogok, nyelvpolitika. 

x  

 

Tantárgy neve:  Cigány népismeret 

Évfolyam:  12. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Szociális kapcsolatok - önismeret, érdekérvényesítés 

Jövőkép, pályaorientáció. Lehetőségek, pályázatok, 

ösztöndíjak.  

Reziliencia, érdekérvényesítő képesség.  

Előítéletek alakulása és változása az idő során. 

 x 

Természeti, társadalmi és politikai környezet 

Népszámlálások, demográfiai kutatások elemzése.  

A cigányság földrajzi elhelyezkedése, migrációja.  

Esélyegyenlőség a munka világában. Szegregációs, 

integrációs jelenségek megfigyelése.  

 x 

Múlt és jelen. Tudomány – cigánykutatások - oktatás 

Cigányság helyzete és történelme a II. világháború 

után. Rendszerváltás története és hatása a 

magyarországi cigányságra.  

A tudományos kutatás kezdetei, tudományterületei és 

jelentőségei.  

Aktuális nemzetiségpolitikai kérdések. 

Népszámlálások és demográfia 

Nemzetiségi oktatási intézményrendszer. Jogok és 

lehetőségek.  

x  

Kulturális élet - Irodalom, zene, tánc, képzőművészet 

A média szerepe a cigányság megítélésében. 

Cigánykép a mai magyar médiában és szerepe a 

sztereotípiák kialakulásában.  

x  

Cigány nyelvek 

Nemzetiségi nyelvi jogok érvényesülése 

Magyarországon és Európában.   

Európai cigányok nyelvhasználata. A nemzetközi 

cigány nyelvújítás törekvései.  

x  
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Ruszin nyelv és irodalom 9–12. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Ruszin nyelv és irodalom 

Évfolyam:  9. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Прозвище, имена + + 

Родостром. Моя фамілія + + 

фамілнї свята, сохташі +  

Отцюзнина,герб и флаґ + + 

Легендьі нашого края +  

Моя Отцюзнина, моя націоналность + + 

Наше домуство +  

Чоловік и природа   

 

Tantárgy neve:  Ruszin nyelv és irodalom 

Évfolyam:  10. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Вожколованя +  

По школі +  

Русинські сохташі, народнї традіції +  

Традіційнї Руздвянї стравьі +  

Дїточі рахованкьі,казкьі, приповідкьі, співанльі +  

Русинськоє умілство +  

Народна поезія +  

Реалістичнї казкьі +  

 

Tantárgy neve:  Ruszin nyelv és irodalom 

Évfolyam:  11. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Леґендьі +  

Пословицї и поговоркьі +  

Казкьі +  

Наша історія +  

Русинскї герої мадярської револуції +  

Русиньі +  

Тропами бігляка Ракоиція +  

Русинські сохташі, народнї традіції +  

 

Tantárgy neve:  Ruszin nyelv és irodalom 

Évfolyam:  12. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Прозвище, Родостром + + 

Отцюзнина,герб и флаґ + + 

Наша історія + + 

Свята + + 

Русинськоє умілство + + 

Народна поезія + + 

Реалістичнї казкьі + + 



 

192 

Моя Отцюзнина, моя націоналность + + 

 

 

Ruszin népismeret 9–12. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Ruszin népismeret 

Évfolyam:  9. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Ruszinok a történelmi és a mai Magyarország 

területén 

Szláv népek a népvándorlás idején. 

A ruszin nemzettudat alakulása. Duchnovics 

Alexander, a ruszinok nemzettudatának „ébresztője” 

 + 

Ruszin néprajz 

Ruszin hagyományok a görög katolikus vallás 

néprajzában. (Sasvári László). Régi és új szokások 

rövid áttekintése, értelmezése. 

Ruszin népviselet, hímzési technikák megismerése, 

jellemző színek használata.  

+ + 

Ruszin irodalom 

A ruszinok népköltészete. Népzene, népmesék, 

balladák. 

Udvari István: A ruszinok. 

Zoltán András: Nyáhovszka posztila. 

+  

Művészet 

A ruszin festőművészeti iskola születése (Erdélyi 

Béla, Boksay József, Manajló Fedor, Ruszin 

„Barbizon”. 

A ruszin festőművészek művei.  

 + 

 

Tantárgy neve:  Ruszin népismeret 

Évfolyam:  10. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Ruszinok a történelmi és a mai Magyarország 

területén 

Az első ruszin iskolák alapítása, ruszin ábécé. 

A nemzetiségek együttélése, egymásrautaltsága a 

háborúk, szabadságharcok idején. 

 + 

Ruszin néprajz 

Népköltészet, néptánc, balladák. 

Népzene, népi hangszerek, népmesék, balladák, 

népdalok, néptáncok összefüggésének felismerése. 

Étkezési szokások régen és ma. Tradicionális ételek 

+ + 

Ruszin irodalom 

Ioán Csornij (Fekete): Sajópálfalai irmológion. 

S. Benedek András: A gens fidelissima: a ruszinok. 

Magocsi P. Róbert: Hazánk és Kárpáti ruszinok 

történelme. 

+  



 

193 

Ismeretszerzés Kárpátaljáról, a ruszinok őshazájáról. 

Művészet 

Ruszinok ábrázolása a képzőművészeti 

alkotásokban. 

Ruszin festőművészek életéről, munkásságáról. 

Ruszin építészeti hagyaték.  

 + 

 

Tantárgy neve:  Ruszin népismeret 

Évfolyam:  11. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Kulturális örökségünk 

A ruszinok természeti és épített öröksége 

(fatemplomok), képzőművészeti és népművészeti 

alkotások. 

Ruszin települések Magyarországon.  

 + 

Családi élet 

Munkamegosztás a családban, apa és anya szerepe, 

tisztelet az idősebb generáció iránt. 

Családi ünnepek és szokások. 

Családtagok feladatai az ünnepre való készülés 

során. 

 + 

Ruszin zenei, irodalmi hagyaték 

Ballada- és népdal-gyűjtemények. 

Ruszin himnusz és szózat. 

 + 

A ruszinok kulturális élete 

Ruszin kulturális élet Magyarországon és határokon 

túl. 

A magyar és a ruszin zene kölcsönhatása, 

összehasonlításuk. 

 + 

Nemzetiségi és állampolgári jogok 

A ruszinok helyzete Magyarországon és a világon. 

Országos Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 

Ruszin Kulturális Egyesület, Magyarországi 

Ruszinok Országos Szövetsége – a szervezetek 

tevékenységének megismerése. 

Híres emberek, történelmi személyiségek, Az új 

alaptörvény és a nemzetiségek kérdése. 

 + 

 

Tantárgy neve:  Ruszin népismeret 

Évfolyam:  12. 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

Kulturális örökségünk 

Tradicionális életmód, rokoni kapcsolatok. 

Étkezési szokások egy-egy családban, településen 

régen és ma. 

A ruszin népviselet jellemzőinek megismerése.  

Hagyományőrzés és hagyományteremtés különböző 

településeken. 

 + 

Családi élet 

Szent Miklós ünneplése. Köszöntő dalok. 

 + 
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Újévi köszöntések (vincsoványá). Köszöntőversek. 

Ruszin esküvői szokások. Miben térnek el a magyar 

szokásoktól? 

Ruszin zenei, irodalmi hagyaték 

Ballada- és népdal-gyűjtemények. 

Boniszlávszkij Tibor: Zenei élet Kárpátalján. 

Duchnovics Alexander nemzettudat-ébresztő 

műveinek megismerése. 

Ruszin himnusz és szózat. 

  

A ruszinok kulturális élete 

Ruszin kulturális élet Magyarországon és határokon 

túl. 

A magyar és a ruszin zene kölcsönhatása, 

összehasonlításuk. 

 + 

Nemzetiségi és állampolgári jogok 

Híres emberek, történelmi személyiségek, 

hétköznapi emberek szerepe a ruszin nemzetiség 

formálásában, az identitástudat felébresztésében. 

Feladatvállalás a szervezetek, rendezvények 

munkájában. 

Történelmi Magyarország, Kárpátalja – a ruszinok 

óhazája. 

Az új alaptörvény és a nemzetiségek kérdése. 

 + 

 

 

Honvédelmi alapismeretek 9–12. évfolyam 

 

Tantárgy neve:  Honvédelmi Alapismeretek 

Évfolyam:  9. évfolyam 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

1. Alaki ismeretek I. 

1.1. Az alakiság alapfogalmai. A rend és a 

fegyelem jelentősége. 

1.2. Alaki tevékenységek állóhelyben, 

egyénileg. 

1.3. A tiszteletadás, a jelentés és a jelentkezés 

szabályai. 

 X 

2. Hadtörténelmi alapismeretek 

2.1. A hadviselés elméleti és filozófiai alapjai, 

hadikultúrák a történelemben. 

2.2. A honfoglalás és az Árpád-kor 

hadművészeti bravúrjai. 

2.3. A török háborúk hadtörténeti érdekességei. 

2.4. Az 1848–1849-es szabadságharc hősei. 

2.5. Magyar katonák az I. és a II. 

világháborúban. 

2.6. Hősök tisztelete, katonai és nemzeti 

ünnepeink. 

X  
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2.7. Fegyvernemi jelek, jelzések, rendfokozatok 

a mai Magyar Honvédségben. 

3. Túlélési ismeretek és táborozástechnika 

3.1. A túlélés alapjai, a rendkívüli helyzetekben 

követendő eljárások. 

3.2. Víz és élelemszerzés a természetből, a 

tűzgyújtás módszerei. 

3.3. A menedékkészítés, csomók és kötések. 

3.4. Az álcázás és a rejtőzködés szabályai. 

X X 

 

Tantárgy neve:  Honvédelmi alapismeretek 

Évfolyam:  10. évfolyam 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

1. Lőelmélet 

1.1. A ballisztika és a lövés fogalma. 

1.2. A tűzfegyverekkel leadott lövés folyamata, 

időszakai, jelenségei. 

1.3. A lövedék röppályája. 

1.4. A pontos lövés feltételei. 

1.5. Tüzelési testhelyzetek. 

1.6. Alapvető biztonsági rendszabályok. 

1.7. Gyalogsági fegyverek lőszerei. 

X  

2. Katonai testnevelés 

2.1. A katonai testnevelés alapjai. 

2.2. A katonai önvédelem alapjai. 

 X 

3. A honvédelem rendszere, a Magyar Honvédség 

3.1. Állampolgári kötelességek, különleges 

jogrend. 

3.2. A Magyar Honvédség feladatai. 

3.3. A katonai kötelékek csoportosítása, a 

Magyar Honvédség katonai kötelékei. 

3.4. A Magyar Honvédség felépítése, vezetése 

és irányítása.  

3.5. A Magyar Honvédség személyi állománya. 

3.6. Jelentkezés a Magyar Honvédségbe. 

3.7. A katonák kiképzése. 

X X 

 

Tantárgy neve:  Honvédelmi alapismeretek 

Évfolyam:  11. évfolyam 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

1. Alaki felkészítés II. 

1.1. Az egyenruha jelentése, a díszegyenruha és 

a „harci” egyenruha jellemzői. 

1.2. A katonai ünnepségek legfontosabb 

mozzanatai. 

 

X 

2. Haditechnikai ismeretek 

2.1. A lőfegyverek története, csoportosítása. 

2.2. A lövészfegyverek. 

2.3. Lövegek, gránátok. 

2.4. Gép- és harcjárművek. 

X 
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2.5. Harckocsik. 

2.6. Légieszközök. 

3. Egészségügyi ismeretek 

3.1. Az elsősegélynyújtás alapjai. 

3.2. Sérültek kimentésének szabályai, sérültek 

mozgatása, fektetése. 

3.3. Az eszmélet vizsgálata. 

3.4. A hírtelen szívhalál, az alapszintű 

újraélesztés. 

3.5. Vérzéstípusok jellemzői és ellátásuk, 

kötözési alapelvek. 

3.6. Csonttörések, ízületi sérülések jellemzői és 

ellátásuk. 

3.7. A NATO egészségügyi ellátási rendszere. 

3.8. Harctéri sérültek vizsgálata és ellátása. 

X X 

4. Térkép- és tereptani alapismeretek 

4.1. A terep felosztása, tájtípusok. 

4.2. A terep ábrázolása, a térkép. 

4.3. A terepi tájékozódás alapjai, a tájoló. 

4.4. Vetületi alapismeretek, koordináta 

rendszerek. 

4.5. A globális helymeghatározás, a GPS 

X X 

 

Tantárgy neve:  Honvédelmi alapismeretek 

Évfolyam:  12. évfolyam 

Téma / Témakör Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

1. Biztonságpolitikai és válságreagáló alapismeretek 

1.1. Magyarország biztonsági környezete. 

1.2. A terrorizmus és a terrorizmus elleni 

küzdelem. 

1.3. A NATO létrejötte, bővítése és 

működésének jellemzői. 

1.4. Az Európai Unió létrejötte és bővítésének 

állomásai. 

1.5. Az ENSZ létrejötte, felépítése, az ENSZ 

válságkezelés jellemzői. 

1.6. Válságreagáló és béketámogató műveletek. 

X  

2. Általános katonai ismeretek 

2.1. Harcászati alapismeretek. 

2.2. A katonai híradás alapismeretei. 

2.3. ABV alapismeretek. 

2.4. A katonák feladatai, jogai és kötelességei, a 

függelmi viszony tartalma, a parancs. 

2.5. Szabályzat szerinti élet és napirend, az 

alegység szintű szolgálat feladatai. 

X X 

3. Hadijogi alapismeretek 

3.1. A hadijog kialakulása. A genfi és a hágai 

egyezmények. 

3.2. A hadifoglyokkal való bánásmód 

3.3. A polgári lakosság védelme. 

X  
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3.4. Hadviselési módok és eszközök, a háborús 

és az emberiség elleni bűnök. 

 

 

 

A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú 

iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei 

 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy  

- az osztályozó vizsgán,  

- a különbözeti vizsgán, 

- a pótló 

- javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell 

megállapítani. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák típusai 

 

 

Záróvizsga 

A záróvizsgák: 

- érettségi és  

- szakmai vizsgák a központi előírásoknak megfelelően szerveződnek és 

dokumentálódnak. 

 

 

Osztályozó vizsga 

 

Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló, 

 aki a szakképző intézmény kilencedik - tizedik évfolyamát elvégezte és 

tanulmányait középiskolában kívánja folytatni 

 a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához – független 

vizsgabizottság előtt -, akit 

a) felmentettek a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, vagy 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő 

alatt tegyen eleget, vagy 

c) egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

250 foglalkozásnál/óránál többet mulasztott, a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

d) egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát 

meghaladja, a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 

tehet, 

Az oktatói testület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz foglalkozást, és a szakképző 

intézmény eleget tett értesítési kötelezettségének. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola két 

alkalommal értesítési kötelezettségének eleget tett. 
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Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, 

félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

A tanulónak év végén az egész év tananyagából kell osztályozóvizsgát tennie, ha 

félévi vizsgajegye elégtelen volt, illetve a félévi vizsgán nem jelent meg. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni. 

Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó 

rendelkezések szerint - szervezett beszámoltató vizsga is. 

Az iskola osztályozó vizsgát a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák 

időpontjáról a tanulót a vizsgára jelentkezéskor tájékoztatni kell. 

A 12. évfolyamok esetében adott tanév március 31-ig 9-11. évfolyamoknál április 

20-ig az osztályfőnökök felmérik az osztályozó vizsgára bocsátható tanulók körét. A 

tantestület határozatát követően a szaktanárok kijelölik a beszámolók témaköreit, majd a 

jelöltek egy három főből álló (szaktanárok, osztályfőnök) álló igazgató által megbízott 

bizottság(ok) előtt beszámolnak. 

Továbbhaladás feltétele az osztályozó vizsga sikeres teljesítménye. Ellenkező 

esetben a tanulók, ha tanköteles osztályt ismétel, ha nem tanköteles, osztályt ismételhet. 

 

 

Negyedéves vizsga 

 

Felnőttoktatásban, esti tagozaton: Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint 

ötven százalékáról - akár igazoltan, akár igazolatlanul - távolmaradt, félévkor és év végén 

osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga helyéről és 

időpontjáról - legalább tíz nappal korábban - a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási 

hivatalt értesíteni kell. A vizsgaközpont megbízottja részt vehet a vizsgán. 

 

 

Javító vizsga 

 

Javító vizsgát tesz az a tanuló, 

 aki a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot 

kapott 

 aki osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, illetve azt az előírt 

időpontig nem tette le. 

 

A tanulónak a tantárgy(ak) egész tanévi anyagából kell vizsgáznia. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az 

augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

 

 

 

Különbözeti vizsga 
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Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait 

folytatni kívánja. 

Különbözeti vizsgát tesz a tanuló 

 aki más iskolatípusból kérte átvételét. 

(és az az érettségi vizsgára jelentkezéshez feltétlenül szükséges) 

A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább kettő vizsgaidőszakot kell kijelölni, 

a vizsgát megelőző három hónapon belül.  

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban 

tájékoztatni kell. 

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató engedélyezheti, 

hogy a tanuló az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben tanulmányait 

folytatni kívánja. 

A különbözeti vizsga elrendeléséről az igazgató határozatban dönt. 

 

 

Pótló vizsga 

 

Megismételheti a vizsgát (pótló vizsgát tesz) az a tanuló 

 aki a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett 

vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné  

 számára fel nem róható okból nem tudott osztályozó vizsgán, javító vizsgán, 

vagy különbözeti vizsgán megjelenni és erről írásbeli kérelmet nyújt be az 

intézmény vezetőjéhez legkésőbb a vizsgát követő napon, személyesen. Az 

igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az 

intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló 

vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

 

Általános szabályok az írásbeli és szóbeli vizsgákra 

 

A tanulmányok alatti vizsgákat abban a nevelési-oktatási intézményben, amellyel a 

tanuló jogviszonyban áll, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, szakképzésben a 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

meghatározottak szerint, független vizsgabizottság előtt lehet letenni.  

 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64-78§ alapján 

szervezzük meg. A vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei: 

 

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot 

jelölünk ki. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, 

osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon 

belül jelöljük ki a vizsgaidőszakot azzal, hogy osztályozó vizsgát a tanítási év során 

bármikor szervezhetünk.  

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban 

tájékoztatjuk.  A tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell 
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tenni. Lehetőség szerint a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust jelölünk ki, aki 

jogosult az adott tantárgy tanítására. 

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. 

 

A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. 

 

Az írásbeli vizsgákon az ülésrendet úgy alakítjuk ki, hogy a vizsgázók egymást ne 

zavarhassák, illetve ne segíthessék. Kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével 

ellátott lapon, feladatlapon lehet dolgozni. A válaszok kidolgozásának megkezdése előtt a 

vizsgázó mindegyik lapján feltünteti a nevét, a tantárgy nevét és a dátumot. A rendelkezésre 

álló maximális idő tantárgyanként hatvan perc. Az íróeszközökről a vizsgázóknak kell 

gondoskodniuk. Egy napon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli vizsgát tehet le.  A 

vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell 

biztosítani. Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt ráírja a 

feladatlapra. A vizsgázó folytathatja a vizsgát, de a vizsga befejeztével az igazgató 

kivizsgálja az esetet.  

 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.  

A vizsgázónak a vizsga megkezdése előtt legalább tíz perccel korábban meg kell 

jelennie a vizsga helyszínén. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot. 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. 

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem 

segíthetik.  

 

A független vizsgabizottság előtt letehető vizsgát a kormányhivatal szervezi. 

 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője 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 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. 
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Az alkalmassági vizsga szabályai 

 

Az egészségügyi alkalmasság elbírálása a köznevelésre vonatkozóan:  

– a 9. osztályba felvételt nyert tanulók csak orvos által igazolt előzetes szakmai alkalmassági 

vizsgálat után iratkozhatnak be.  

– a szakképzés 9, 11. és 13. évfolyamára jelentkezők is orvos által igazolt előzetes szakmai 

alkalmassági vizsgálat után iratkozhatnak be. 

A vizsgálatot a tanuló vagy szülője kezdeményezi a tanuló háziorvosánál, aki az 

eredményről prvosi igazolást állít ki, melyet a jelentkezési lappal együtt, vagy legkésőbb 

beiratkozáskor a tanuló, vagy szülője bemutat. 

A pályaalkalmassági vizsgálatot szakorvos végzi. 

Honvédelmi ismeretes gimnáziumi osztályba erőnlétfelmérésre kerülhet sor. 

 

 

 

Szóbeli felvételi vizsga követelményei 

(39. § (1) Ha a gimnázium, szakgimnázium szóbeli vizsgát szervez, a vizsga kérdései a Nat általános 

iskolai követelményrendszerére és a gimnázium, szakgimnázium pedagógiai programjában meghatározott a 

felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozott követelményekre épülnek. 40.§ (3) A rangsorolás során az 

azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt 

követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, 

feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. A 

különleges helyzetet az iskola pedagógiai programjában kell szabályozni.) 

 

Az intézmény nem szervez szóbeli felvételi vizsgát 

 

 

 

A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

Az egészségnevelési, egészségfejlesztési program elsődleges célja, hogy 

hozzásegítse a tanulókat – kellő ismeretek birtokában – az egészséges életvitel és a helyes 

értékrend kialakításához. Iskolánk teljes körű egészségfejlesztési célja, hogy a nevelési-

oktatási intézményben eltöltött időben minden tanuló részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, 

egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény 

mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

Az egészségfejlesztés egy folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok az 

iskolai tevékenységeket, a pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a 

tanuló és a szülő részvételét az iskola életében úgy befolyásolják, hogy az a tanuló egészségi 

állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 
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Helyzetelemzés 

 

Egyre romló környezetünkben a gyermekek egészségi állapota, fizikai és szellemi 

teherbírása csökken. Az iskolában évente elvégzett szűrővizsgálatok szerint főleg 

mozgásszervi betegségek, gerinc- és mellkasi elváltozások jellemzőek. 

Az iskola ápolónője folyamatosan figyelemmel kíséri tanulóink egészségi állapotát. 

Az osztályfőnöki tanmenetekben tervezzük meg a szükséges egészségnevelő, 

egészségfejlesztő, egészségmegőrző témákat. Hangsúlyozottan foglalkozunk a személyi 

higiéné kérdéseivel. 

A biológia tantervekben szerepelnek a betegségek felismerésével, kezelésével és 

megelőzésével foglalkozó tananyagok, kémia órákon foglalkozunk a nikotin, a kábítószerek, 

az alkohol élettani hatásaival, egészségkárosító tulajdonságaikkal. 

 

 

Egészség – egészségfejlesztés 

 

Az egészség legfontosabb értékünk, mely nem csupán a betegség hiányát jelenti, 

hanem a teljes fizikai-, mentális-, szociális jólétet. 

Az egészségfejlesztés magába foglalja: 

 a korszerű egészségnevelés, 

 az elsődleges prevenció, 

 a mentálhigiéné, 

 az önsegítés feladatait, módszereit. 

 

Az egészségfejlesztés legfontosabb megvalósulási formája a korszerű 

egészségnevelés, amely az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. 

 

Egészségfejlesztésünk fontos területei: 

 az egészséges táplálkozás, 

 az aktív szabadidő eltöltés, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a személyi higiéné, 

 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, 

 az egészségkárosító magatartásformák elkerülése, 

 a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása. 

 

Az iskola a valódi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, 

amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak 

kialakítására és begyakorlására. 
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Törekszünk arra, hogy iskolánk az élet, a tanulás és a munka egészséges színtere 

legyen. 

Teljes körű egészségfejlesztési programunk figyelembe veszi a tanulók biológiai, 

társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási intézményben 

megvalósuló átfogó prevenciós programokba. 

 

 

Egészségfejlesztési céljaink 

 

Hosszú távú céljaink 

Egészségmegőrző környezet kialakítása. 

Célunk, hogy az iskolai egészségfejlesztés beépüljön az iskola egész életébe, tanórai 

és tanórán kívüli tevékenységébe. 

Minden rendelkezésre álló módszerrel segítenünk kell a tanulók és a tantestület 

egészségének védelmét és az egészség fejlesztését. 

Nagy jelentőséget tulajdonítunk az egészséges táplálkozásnak, a rendszeres 

testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének. 

 

Rövid távú céljaink 

A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit, az életkorral járó 

biológiai, pszichikai változásokat, az ezekből adódó higiénés teendőket. 

Fejlődjenek az egészséges életvitelhez szükséges képességeik. Ismerjék meg az 

egészségre káros szokások biológiai, élettani, pszichés összetevőit, következményeit: 

alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás. 

A tanulók ismerjék meg a társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdéseit. 

Vállaljanak aktív szerepet az egészség, mint érték tudatosításában. 

 

A célok megvalósításának módjai 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése mind a tanulók, mind az iskola 

dolgozói körében. 

 A megismert egészségmegőrző, prevenciós programok alkalmazása, beépítése a 

tanórai és szabadidős tevékenységekbe. 

 Interaktív egészségvédő foglalkozások az évenként megrendezésre kerülő 

gólyatáborban. 

 Egészségnap szervezése. 

 Önismeret, stresszoldás és konfliktuskezelés fejlesztése a kommunikáció órák, 

valamint délutáni csoportfoglalkozások keretein belül. 

 Pályázatok figyelése, írása. 

 Elméleti és gyakorlati bemutató az egészséges táplálkozásról. 

 Felvilágosító előadások, osztályfőnöki órák szervezése az AIDS és más nemi 

betegségek megelőzésére. 

 Előadások a daganatos megbetegedések megelőzéséről (emlő- és hererák). 

 Osztályfőnöki órák a személyi higiénéről. 

 Drogstratégia elkészítése, prevenciós programok. 

 

Az iskola feladata, hogy 
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 Minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi-, lelki- és szociális 

fejlődését; 

 Személyi-, tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív magatartásformáknak 

és szokásoknak a kialakulását, amelyek a fiatalok egészségi állapotát javítják. 

 Az egészséges életmódra nevelés feladata, hogy neveljen az egészséges állapot 

örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére. 

 Meg kell tanítanunk a gyermekeket arra, hogy önálló felnőtt életükben legyenek 

képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt 

kialakítani. 

 Fejleszteni kell tanulóink elfogadó és segítőkész magatartását a beteg, sérült és 

fogyatékos embertársaik iránt. 

 Az egészségnevelés feladata, hogy a gyermekeket a káros függőséghez vezető 

szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) 

kialakulásának megelőzésére nevelje. 

 Foglalkozni kell a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. 

 Nagy figyelmet kell fordítanunk a családi életre, a felelős, örömteli 

párkapcsolatokra történő felkészítésre. 

 Az iskolai környezet, mint élettér is biztosítsa az egészséges testi-, lelki-, szociális 

fejlődést. Ebben pedagógusaink életvitelének is jelentős szerepe van. 

 

Ezek a követelmények meghatározzák az osztályfőnöki órák egészségnevelési témáit 

és kijelölik a legfontosabb feladatokat. 

Az egészségnevelési témák szerves részei az iskola egészségfejlesztési feladatainak. 

 

 

Az egészségfejlesztő munka eredményessége érdekében az iskola feladatai 

 

 A szülők bevonása 

A szülő, a család a legfontosabb partner a tanulók érdekében végzett munkában. 

Megfelelő tájékoztatás és információ átadás után aktív részvételükkel tudják 

támogatni egészségfejlesztési programunkat, közülük többen szakértelmükkel is 

növelhetik a hatékonyságot. 

 Az iskolaorvos, a védőnő és az iskolapszichológus részvétele az egészségfejlesztő 

csoportban, az egészségnevelési program megvalósításában. 

 Az egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó 

tevékenységeinkkel, bemutatóinkkal megjelenni 

 Az egészségnevelési célok megjelenítése, megvalósítása a tantárgyak 

tanterveiben, éves tanmeneteiben. 

 A tanulók egészségi állapotának rendszeres felügyelete (iskolaorvos, védőnő, 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős). 

 A szabadidőben végezhető sportolási lehetőségek megismertetése, a diákok 

érdeklődésének felkeltése, cselekvésre, részvételre ösztönzés. 

(testnevelők, szabadidő-szervező) 

 Mindennapos iskolai testedzés program. 

 A büfé kínálatának bővítése (tejtermékek, gyümölcs). 
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A környezet és az egészség kapcsolata 

 

Az egészség nagyban függ attól, hogy az egyén harmóniában van-e külső- és belső 

környezetével. 

A pedagógus, az orvos, a védőnő minden szavával informál, nevel és például szolgál. 

Jelentős részben rajtunk múlik, milyen kép alakul ki a gyermekben az egészségről. 

A személyes példamutatásnak, a fiatalok társadalmi magatartásának kialakításában 

jelentős szerepe van. 

 

 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

Iskolánkban fontos feladatnak tartjuk, hogy a diákok ismerjék az elsősegélynyújtás 

és legfőképp az újraélesztés alapszintű feladatait, ezért nagy hangsúlyt helyezünk az 

elsősegély-nyújtási ismeretek oktatására. 

 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek oktatásának rendje 

 

- általános iskolában, a gimnáziumi, a szakiskolai szakközépiskolai képzésben: 

felmenő rendszerben zajlik, az osztályfőnöki órák keretein belül zajlik. 

- a szakképző évfolyamokon önálló tantárgyként, vagy a munkavédelem-

balesetvédelem – tűzvédelem - környezetvédelem témakör oktatása során, az adott 

tantárgyba integrálva, vagy egyéb szabadon választható tantárgyba integrálva 

 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek oktatásának tartalma 

 

- Helyszínbiztosítás, mentőértesítés szempontjai, légútbiztosítás, újraélesztés lépései 

- Alapszintű újraélesztési feladatok gyakorlása Ambu babán 

- Speciális sérülések, illetve törés, ficam ellátása, különböző fektetési módok és speciális 

műfogások 

- Mérgezések fajtái, ellátásuk, sebellátás, égés, fagyás, vérzés ellátása, vérzéscsillapítás. 

 

 

 

A felvétel és az átvétel – Nkt. keretei közötti – helyi szabályai 

(7.§ (3) Az iskola pedagógiai programja – a szakképzést folytató intézmények kivételével 

– meghatározza az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályait, szükség esetén 

különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy 

évfolyamismétléssel.) 

 

 Az iskolába felvehető az a tanuló, aki megfelel az adott iskolatípus előképzettségi 

követelményeinek. Az előképzettségre vonatkozó előírásokat a Köznevelési 

törvény, a szakképzési törvény és a Szakmajegyzék tartalmazza. 
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 Az egészségügyi alkalmasságról orvosi igazolást hoz a tanuló legkésőbb a 

beiratkozáskor, mely alapján az igazgató dönt a felvételről vagy elutasításról. 

 A felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények alapján döntünk. Írásbeli és 

szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.  

 Tanév közben átvétel más iskolából – az igazgató egyedi döntése alapján 

különbözeti vizsgával vagy anélkül történhet. Az igazgató figyelembe veszi az 

osztályok létszámát, a választott/tanult idegen nyelvet, majd dönt a tanuló 

átvételéről. Ha az átvett tanuló iskolájának pedagógiai programja lényegesen eltér 

az átvevő iskoláétól, a tanuló különbözeti vagy osztályozóvizsgára kötelezhető, 

amelyhez felzárkóztató segítséget kaphat, vagy a vizsga letételére szükség türelmi 

időszakot biztosítunk. A vizsga jellegéről, módjáról, időpontjáról az átvételkor 

tájékoztatjuk a tanulót/szülőt a jogszabályban előírt módon. 

 A szakképzés tanulója a nemzeti köznevelésről szóló törvény átvételre és felvételre 

vonatkozó rendelkezései szerint folytathatja tanulmányait másik szakképzési 

intézményben vagy a középiskola megfelelő évfolyamán.  

 A szakképzésben szerzett végzettséggel rendelkező tanuló - közismereti 

tanulmányainak és teljesített szakmai követelménymoduljainak beszámításával - 

folytathatja tanulmányait a középiskolai képzésben, amely legalább négy kötelező 

közismereti érettségi vizsgatárgyból készít fel érettségire. 

 

 


