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Tájékoztató a gimnáziumi képzés
fakultációs óráinak rendjéről, céljairól és
követelményeiről, a fakultáció választásáról
2019/2020. tanév

A fakultációs órák rendje
Iskolánk a 11. és 12. évfolyamon – kellő számú jelentkező és igazgatói jóváhagyás eseténösszesen négy tantárgyból biztosítja az emelt óraszámú tanulást.
A fakultációs óráknak négy fő célja van:
1. felkészítés az érettségi vizsgára
2. felkészítés az érettségi vizsgára a 11. és 12. évfolyamon már nem tanított
tantárgyakból
3. színvonalas és igényes képzés biztosítása tanulóink érdeklődési körének megfelelően
4. felkészítés az érettségi utáni tanulmányokra
Segítség a választáshoz:
A fakultációs órák választása és véglegesítése a 10. évfolyam második félévében történik. A
második félév elején többféle tájékozódási lehetőséget biztosítunk a fakultációs kínálat
megismerésére.
 iskolai tájékoztató anyagok
 osztályfőnöki és szaktanári segítség
A fakultációs órák felvétele:
1. Előzetes jelentkezés: 2020. március 13. (péntek)
A diákok szülői támogató aláírással ellátott nyomtatványon nyilatkoznak arról, milyen
fakultációs órákat szeretnének felvenni. A döntésnél az alábbiakat kell figyelembe venni:
 Két fakultációs tárgy választása kötelező, harmadik tantárgy csak külön engedéllyel
vehető fel.
 A fakultáció választásának szabadságát korlátozhatja:
 Van-e elegendő számú jelentkező a csoport elindításához?
 A következő tanév tantárgyfelosztása tartalmazza-e az adott fakultációs tárgyat?
 Órarendi szempontból megoldható-e a diák által választott tantárgyi párosítás.
2. A végleges jelentkezés határideje: 2020. április 30. (péntek)
A végleges jelentkezési lap lehetőség szerint már tartalmazza az adott fakultációs tárgy sávját
(órarendi elhelyezkedését).
(„A” sáv: délelőtti, „B” sáv délutáni órákat jelent.)
3. Változtatás a fakultációs órákon:
A 10. évfolyamon kiválasztott fakultációs órákon a diákoknak 11. év végén benyújtott
kérelemmel van lehetőségük változtatni.
A változtatási szándéknál mérlegelni kell az alábbiakat:
 Az új fakultációs tantárgy felvételekor a szaktanár beszámolási kötelezettséget ír elő
az előző év tananyagából, ezt a beszámolót a nyári javító-pótló vizsgaidőszakban kell
megtenni.
 Ha valakinél a változtatást követően kettő alá csökken a fakultációs tantárgyak száma,
akkor új tárgyat köteles felvenni.
 Ez a szabály nem vonatkozik azokra a tanulókra, akik a fakultációs tantárgy tanulását
sikeres érettségi vizsgával zárták.
Budapest, 2020. január 31.

A fakultációs órák célkitűzései és követelményei
FÖLDRAJZ
11. és 12. évfolyamon heti 2 óra
A földrajz tanítása a gimnáziumi kerettanterv szerint a 10. évfolyam végén befejeződik. A
fakultációs csoport indításával biztosítani szeretnénk a tárgy további tanulását, felkészülést a
középfokú érettségi vizsgára és az érettségi utáni tanulmányokra.
Feladatunk az új ismeretek átadása mellett a meglévők rendszerbe foglalása, az ismeretek
szintetizálása, az összefüggések elmélyült vizsgálata. A fakultáción való részvétel biztosítja a
középszintű érettségire, valamint a tanulmányi versenyekre való felkészülést.
A kulcskompetenciák a tanulási folyamat során megjelennek, de kiemelt szerepet kap a
földrajzoktatásban a természettudományos kompetencia, a vállalkozói kompetencia, a
hatékony, önálló tanulás elsajátítása, a környezettudatos magatartás és a szociális
kompetencia.
A tanulói munka ellenőrzése és értékelése:
Fontosnak tartjuk a tanuló munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Hangsúlyt
fektetünk a szaknyelv elsajátítása mellett a választékos beszéd, az önálló előadásmód
fejlesztésére, a földrajzi nevek helyesírására, a topográfiai ismeretekre.

INFORMATIKA
11. és 12. évfolyamon heti 2 óra
A tanulmányok elsődleges célja, hogy felkészítse a tanulókat a középszintű érettségi vizsgára.
A legjobb tanulók képessé válhatnak arra, hogy az érettségi vizsgáét jó eredménnyel 11.
évfolyam végén teljesítsék.
A tanulmányok alatt a fakultációs órákon kiegészítjük az érettségi vizsga követelményeinek
megfelelően a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés, az adatbázis kezelés, az internetes
kommunikáció, a weblap szerkesztés, a prezentáció és grafika, illetve a könyvtárhasználat
témaköreit.
Terhelés, számonkérés:
A megfelelő felkészüléshez az órai munkán túl 3 óra/hét tanulás feltétlenül szükséges.
A számonkérések során az egyes témakörökből érettségi szintű feladatokat kell önállóan
megoldani számítógépen, illetve az érettségi vizsga szóbeli témaköreinek önálló feldolgozása
után az ebből tartott előadásokat értékeljük.
NÉMET NYELV
11. és 12. évfolyamon, heti 2 óra
A fakultáció elsődleges célja a középszintű érettségi vizsga teljesítése, illetve felkészülés a
középfokú nyelvvizsgára. Az órák alapvető feladata, hogy a négy nyelvi alapkészséget
(olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség, íráskészség) folyamatosan
fejlessze, bővítse az interkulturális ismereteket és az idegen nyelvű véleményformálást.
Számonkérés formái:
Írásbeli és szóbeli munkák folyamatos értékelése, minden félévben három leadandó házi
dolgozat minősítése és minden feldolgozott témakörből egy-egy összefoglaló felelet.

A minősítésről az alapórát és a fakultációs órát tartó tanár közösen dönt, a bizonyítványba
csak egy német nyelv osztályzat kerül.
TÖRTÉNELEM
11. és 12. évfolyamon, heti 2 óra
A történelem fakultáció elsődleges célja, hogy felkészítse a tanulókat az emelt szintű érettségi
vizsgára.
Az emelt szint 12 történelmi korszak összesen 228 érettségi témakörét öleli fel.
11. évfolyamon hat, 12. évfolyamon szintén hat történelmi korszak áttekintése, átismétlése
történik.
Emellett hangsúlyos szerepet kap a módszertani felkészítés mind az írásbeli, mind pedig a
szóbeli érettségi vizsgára. Az ismétlés mellett a fakultációs órákon lehetőség nyílik néhány
nagy történelmi kérdés elemzésére, valamint a diákok szabadon választott előadásokkal
gyakorolhatják a szóbeli megnyilvánulást.
A fakultációs órákon lehetőség nyílik a több korszakon átívelő jelenségek felismerésére, az
összefüggések megértésére. Ami eddig „rész” volt, az most „egésszé” válhat.
Követelmények, számonkérés:
Az egyes történelmi korszakok ismétlése egy-egy témazáró dolgozattal zárul. A diákok
osztályzatot kapnak a kiselőadásokra, a prezentációkra és a korszakok egyes részeiből
született írásbeli és szóbeli teljesítményekre.
Hetente-kéthetente kell beadni egy hosszú, majd egy rövid érettségi esszét, amelyet az
érettségi vizsgán alkalmazott pontozási módszer szerint értékelünk. Ezek mellett
folyamatosan óráról órára kell érettségi tesztfeladatokat megoldani.
A félévi és az év végi osztályzatról az alapórát tartó és a fakultációt tartó tanár közösen dönt.
A bizonyítványba egy osztályzat kerül.
Kinek ajánljuk a történelem fakultációt?
Minden olyan diákunknak, aki ebből a tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát szeretne tenni.
Ezen kívül a fakultáció segít a társadalomtörténet, a jogtörténet, a gazdaságtörténet és
kultúrtörténet ismereteiben való eligazodásban.

