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Bevezetés 

 

Az iskola arculata 

 

2017. augusztus 31-ig a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Leövey Klára 

Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája öt évtizede vett részt a főváros szakmai 

képzésében. Először, mint a Teleki Blanka Közgazdasági Technikum kihelyezett osztálya 

kezdett működni, majd a folyamatosan növekvő igényeknek megfelelően először szervezeti 

önállóságot, s hamarosan önálló nevet szerzett. 

A 2007. évben a fővárosi iskolaszerkezeti átalakítások következtében bővült, alakult arculata. 

A Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskolát és Gimnáziumot iskolánkhoz csatolták, és 

mint jogutód együtt kellett elkezdenünk egy új iskola építését. 

2013. január 1-től az iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába és 

irányítása alá került. Az intézmény Fővárosi Szakképzési és Ellátó Osztálya gyakorolta a 

közvetlen felügyeletet és irányítást. 

2015. július 1-től az iskola, mint szakképző intézmény a Nemzetgazdasági Minisztérium 

fenntartásába és felügyelete alá került.  

A működés szervezeti feltételei átalakultak. A szakképzési törvény által előírt centralizáció 

értelmében a fővárosban működő közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolákkal együtt 

létrejött a Budapest Gazdasági Szakképzési Centrum, amelynek tagiskolájaként folytattuk 

tevékenységünket.  

2017. szeptember 1. óta a Hajdúdorogi Főegyházmegye  fenntartásában dolgozunk tovább és 

2018. szeptember 1-től gimnáziumi és közgazdasági szakgimnáziumi képzéseket folytatunk. 

A több mint öt évtized alatt kialakultak az iskolában olyan hagyományok, melyeket értékes-

nek tartunk és szeretnénk megőrizni a jövőben is. Az iskola működésének kezdete óta ha-

gyományosan a teljes lakossági kör és ezen belül is inkább az alsó és középosztálybeli szülők 

gyermekeit fogadja.  Ebben meghatározó szerepe volt a működési területnek. 1945 –1980 

között Kőbányán, majd 1980-tól a főváros VIII. kerületében működik az iskola. A Hajnik 

Károly Közgazdasági Szakközépiskola beépülése még inkább bővítette a működési területün-

ket. A VII. kerület és az iskola agglomerációs vonzáskörzete számára is látókörbe került isko-

lánk. A szerencsés földrajzi elhelyezkedés, a jó megközelíthetőség mindkét helyen működés-

ének kezdete óta vonzóvá tette az iskolát Budapest agglomerációs körzeteiben. Mindig szíve-

sen fogadtuk és fogadjuk a vidéki bejáró tanulókat, és ezt a jövőben is szeretnénk megtartani.  

Névadónkról, Leövey Kláráról való megemlékezést együtt tartjuk iskolánkban az Aradi vérta-

núkról történő megemlékezéssel. 

Hosszú évtizedek hagyományai alapján szervezzük az iskolában közösségi életünket, tartjuk 

meg ünnepeinket: a tanévnyitást, az osztálykirándulást, a megemlékezéseket, (1848. március 

15., 1849. október 6., 1956. október 23. megemlékezés a holokauszt, valamint a kommunista 

diktatúra áldozatairól, június 4-én a nemzeti összetartozás napjáról) a szalagavató bált, a Le-

övey-napokat, ballagást, pedagógusnapot és a tanévzárást. Az egyházhoz kötődő hagyomá-

nyos eseményeink: érettségizők zarándoklata, halottak napja, adventi gyertyagyújtás, adventi 
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programok, pedagógusok lelki napja, karácsonyi ünnepség, húsvéti készület, középiskolások 

zarándoklata, pedagógusbúcsú.  

Évente rendezünk szakmai tantárgyi és közismereti tantárgyi versenyeket iskolai keretek kö-

zött. 

A diákönkormányzat működése is a hagyományok szerint történik. Évente ismétlődő, a diák-

önkormányzat által megszervezett események teszik változatosabbá a diákéletet. 

 

Jogszabályi háttér 

 

 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény  

 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm.  

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről  

 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

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

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

 A szakképzési kerettantervekről szóló 5/2018. (VII.9.) ITM rendelet 

 311/2016. (X. 14.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabály-

zatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról 

 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadá-
sáról  

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

 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről  

 A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

 A 2012-es NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók 

 A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók 

 Képzési és Kimeneti Követelmények KKK (ikk.hu) 

 Programtantervek PTT (ikk.hu) 

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/OKJ/DL.php?f=150_2012_VII_6_korm_rendelet.pdf
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/OKJ/DL.php?f=150_2012_VII_6_korm_rendelet.pdf
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 Az iskola szakmai képzési kínálata 

 
Az iskola a képzés körében az alábbi kínálatot nyújtja: 

Nappali tagozaton: 

 Technikumi képzés Gazdálkodás és menedzsment ágazaton 

 Szakgimnázium képzés Közgazdaság szakmacsoportban kifutó rendszerben 

 Szakgimnáziumi képzés kizárólag szakképzési évfolyamon Közgazdaság ágazaton ki-

futó rendszerben 

 Szakgimnáziumi képzés kizárólag szakképzési évfolyamon XXVIII. Turisztika ágazat 

kifutó rendszerben 

 Technikumi képzés Turizmus-vendéglátás ágazaton 

Felnőttoktatás keretében: 

 Szakmai oktatás kizárólag szakképzési évfolyamon 15.Közgazdaság szakmacsoport-

ban kifutó rendszerben 

 Technikumi képzés Gazdálkodás és menedzsment ágazaton 

 

Fejlesztő pedagógiai munka 

Nappali tagozaton tanuló diákjaink számára egyéni fejlesztési terv kidolgozásával gyógype-

dagógus, segíti tanulóinkat a tanulmányi feladatok megfelelő teljesítésében. Ezen felül szemé-

lyiségük fejlesztésében is jelentős szerepet játszik a rendszeres segítő tevékenység. 

 

Az iskola környezete 

 

Iskolánk ma Budapest VIII. kerületében működik.  Az iskola területi elhelyezkedése rendkí-

vül kedvező. Jól megközelíthető a budapesti kerületekből és a budapesti agglomerációs körze-

tekből egyaránt. A négyes metró közeli vonala és állomása jól megközelíthető teszi az iskolát 

a Dél-budai és ahhoz kapcsolódó agglomerációs körzetből.  

A VIII. kerületi környezet nem nyújt minden szempontból kedvező hátteret az iskola működé-

séhez, nem a legkedvezőbb adottságú épületeinek állaga, a közbiztonság, a lakosság összeté-

tele képzettség, foglalkozás, foglalkoztatás szempontjából problémás. Közvetlen kapcsolata 

nincs sok vonatkozásban az iskolának a kerület önkormányzatával.  

Gazdasági környezetként, háttérként kevés olyan nagy vállalkozás, intézmény funkcionál, 

amely az iskola szempontjából jelentős lenne. Itt is jellemző az a gazdasági folyamat, amely a 

rendszerváltást követő időszakra általában érvényes, hogy nagyon sok kisvállalkozás jött lét-

re. Ezek azonban az iskola szempontjából számottevő szerepet nem játszanak kölcsönös kap-

csolatok kialakításában. Mint munkaerőpiaci felvevőhely viszont kedvezőbb lehetőségeket 

jelent az iskolánkban végzett tanulók számára, főként azoknak, akiknek lakóhelyük is a kerü-

let. 
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Az iskola tanulói közössége  

 
Az iskola működésének kezdeteitől hagyományosan a teljes lakossági kör és ezen belül is 

inkább az alsó és középosztálybeli szülők gyermekeit fogadja. Ebben mindenkor meghatározó 

szerepe volt a működési területnek, vonzáskörzetnek. 

A vidékről való jó megközelíthetőség sok Budapestre irányuló vonalon a bejáró Budapest–

környéki tanulók számára tette vonzóvá az iskolát. Tanulóink 30%-a vidéki bejáró tanuló.  

Jelentős arányban, becsülhetően 20%-os mértékben tanulnak az iskolánkban roma tanulók. Az 

integrált oktatás megvalósítása érdekében az iskola törekszik sokat tenni. Mindent megtesz, 

hogy meg tudja tartani roma tanulóit, és egyidejűleg az egészséges integráció érdekében az 

arányok megmaradjanak a roma és nem roma tanulók vonatkozásában. 

Ezek a beiskolázási jellemzők együtt jártak azzal, hogy az iskolába jelentkező és felvett tanu-

lók többségében tanulmányi eredményüket tekintve a jó és közepes, illetve annál gyengébb 

eredményt elért tanulók voltak. Kiemelkedően tehetséges tanulók általában csak kisebb lét-

számban jelentkeztek iskolánkba.  

A családi környezet, a szülői háttér az előzőekben említett jellemzőkkel összefüggésben átla-

gos anyagi színvonalat biztosít a tanulóinknak. Sajnos, az elmúlt néhány évben egyre nagyobb 

arányban találkozunk olyan tanulókkal, akiknek családja az átlagos színvonal alatti jövede-

lemmel rendelkezik. A gazdasági, társadalmi és családi környezetben jelentkező változások 

negatív irányban befolyásolták a tanulók neveltségi szintjét. Sok tanulónál problémát jelent a 

helyes értékrend hiánya, a kapcsolatok kialakítása, véleményük kinyilvánítása.  

A tanulók nagy részénél az életkori sajátosságokból következően általában jellemző, hogy 

pályaválasztásukat a szülők irányítják. A szakgimnázium választását indokolja, hogy lehető-

séget biztosít az érettségi vizsgát követően szakmai képzésre, ugyanakkor lehetővé teszi azt 

is, hogy felsőfokú oktatási intézménybe kérjék a tanulók felvételüket. A közgazdasági és ke-

reskedelmi terület választását a többségnél a szülők ismeretei indokolják. A pálya keresett, és 

viszonylag jó munkába állási esélyt jelent.  

Az általános iskola és a középiskola tanulási folyamatának különbözősége sok problémát je-

lent a tanulók számára. Sok tanuló számára nehéz alkalmazkodni a magasabb szintű, komple-

xebb, önállóbb tanulási módszerekhez. Különösen első évben jelent nagy gondot az alkalmaz-

kodás. A kilencedik osztályokban mindig nagyobb bukási arányszámok utalnak a problémára. 

Sok tanuló esetében az is gondot jelent, hogy az általános iskolák nyolcadik osztályában, a 

középiskolai felvételi eljárás lebonyolítását követően lazul az oktatási fegyelem.  

Iskolánkban a diákönkormányzat a szabályzatokban meghatározottak szerint, önálló szabály-

zattal irányítottan, éves munkaterv alapján, diákönkormányzat munkáját segítő tanár közre-

működésével dolgozik. Rendszeres iskolai diákbizottsági megbeszélések, évente egy alka-

lommal megtartott diákközgyűlés, s az egyedi problémák jelentkezésekor külön egyeztetett 

megbeszélések biztosítanak megfelelő alkalmat a felmerülő gondok rendezésére, megoldásá-

ra. A jogszabályok által előírt kérdésekben, döntésekben az iskolavezetés mindenkor az előírt 

módon kikéri a diákönkormányzat véleményét, és ezt dokumentálja. 

A diákönkormányzat működésének anyagi hátterét, feltételeit (termek használata, beszerzések 

stb.) az iskolai biztosítja. 
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Az iskola felnőttoktatási tagozatán tájékoztatással, marketing munkával törekszünk a tanuló-

létszám biztosítására. A hagyományos nagyvállalatok nagy része megszűnt. Oktatási és neve-

lési szempontból más feladatot jelent viszont a jelentős mértékű fiatalodás a tagozaton. Ked-

vezően kihasználható, hogy a nappali tagozatról családi, anyagi, egzisztenciális problémák 

esetében átiratkozhatnak tanulóink és a felnőtt tagozaton folytatni tudják tanulmányaikat. 

A 2012/2013.tanévtől kezdődően az iskola az oktatás folyamatát, valamint a vizsgák teljesíté-

sét korszerűsítette a digitális tananyagbázis megteremtésével, digitális feladatmegoldás be-

nyújtásának lehetőségét biztosította a vizsgakövetelményeknek való megfelelés érdekében. 

 

Az iskola meglévő kapcsolatrendszere  

 

Az iskola fenntartója 2017. július 1-jétől a Hajdúdorogi Főegyházmegye. 

Az iskola kapcsolatrendszerében az egyik legfontosabb terület a szülőkkel / törvényes képvi-

selőkkel való kapcsolattartás. A tanév során két alkalommal az iskola szülői szervezetének 

képviselői és az iskolavezetés kölcsönösen tájékoztatják egymást az iskola működésével kap-

csolatos kérdésekről. 

Az új szervezeti keretek között tematikus projekthetet tartunk tanulóinknak, melynek esemé-

nyeiről, eredményeiről szülői értekezlet keretében tartunk tájékoztatást.  

Ezen túlmenően minden olyan kérdésben, melyben a jogszabályok, a szervezeti és működési 

szabályzat, a házirend egyeztetést, véleménynyilvánítást ír elő, eleget teszünk ennek a köve-

telménynek, de bármilyen felmerülő, a tanulókat és szülőket egyénileg vagy csoportosan érin-

tő kérdésben az iskolavezetés rendelkezésre áll, és biztosítja az egyeztetés lehetőségét. 

A tantestület tagjai és a szülők közötti kapcsolattartást az évente két alkalommal megtartott 

szülői értekezletek, valamint a tanév során két alkalommal megtartott fogadóórák biztosítják. 

Egyedi problémák esetében a tantestület tagjai rendelkezésre állnak heti rendszerességgel, és 

lehetőséget nyújtanak az egyéni megbeszélésekre, egyeztetésekre. A tanulókkal kapcsolatosan 

felmerülő tanulmányi, fegyelmi probléma esetén a tanárok megkeresik a szülőket, és velük 

együttműködve oldják meg a kérdést. A megkeresésekhez minden rendelkezésünkre álló esz-

közt alkalmazzuk, így elérhetőek vagyunk postai úton, telefonon, e-mailben, Facebookon és 

Instagramon is.  

A közösségi szolgálat, az önkéntesség, a fenntarthatóság és nem utolsó sorban a személyiség-

fejlesztés témakörei kapcsán sok szervezettel kerülünk szorosabb kapcsolatba.  

Kiemelkedően fontosak számunkra az alábbiak: 

 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

 Katasztrófavédelem 

 Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 

 Szociális szervezetek 

 Pénzügyminisztérium 

 Információs és Technológiai Minisztérium 

 Oktatási Hivatal 

 Pedagógiai Oktatási Központ 
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 Kereskedelmi és Iparkamara 

 Katolikus Pedagógiai Intézet 
 

Az iskola működése során számtalan intézménnyel kerül közvetlen vagy közvetett kapcsolat-

ba. Ezek gazdasági, kulturális és sok más egyéb területen kínálnak együttműködést. Az iskola 

igyekszik kihasználni ezeket a lehetőségeket tanulóinak oktatása és nevelése érdekben. 
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1. Nevelési program 
 

1.1. A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 

1.1.1. Pedagógiai alapelvek, pedagógiai értékek 
 

Az emberi magatartás általános értékei  

Az iskola 

 értékrendjében keresztény világszemléletű 

 tanulóinak elsősorban ISTEN és az EMBER tiszteletén, az embertársak megértésén 

és szükség szerinti segítésén, a másság elfogadásán alapuló humanista értékekkel 
kell rendelkezniük az evangéliumi elvek mentén. A gyermeket nem érheti semmilyen 

okból hátrányos megkülönböztetés; 

 értékként preferálja az aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet, az 

innovativitást, mert ezek olyan tulajdonságok, amelyek birtokában a tanulók irányíta-

ni képesek majd későbbi életüket. 

 tanulói a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp maguk is aktív részesei le-

gyenek egy derűs, harmonikus iskolai közösségnek. 

 nyitott mindenki számára, aki elfogadja keresztény értékrendű oktatás-nevelési alapel-

veinket. 
 

Nevelési értékeink: 

 az ember természetfeletti rendeltetése;  

 az ember közösségi életét szabályozó erkölcsi értékek: Isten-és emberszeretet, az em-

beri élet védelme; 

 elkötelezett élet a családban, az egyházban és a társadalomban; 

 az evangéliumi normákból következő kötelességek (pl.: fegyelmezettség, munkafegye-
lem, pontosság, lelkiismeretesség; a felnőttek, szülők, tanárok, idősek tisztelete) 

 pedagógiánkban a jóságot, az igazságot, az igazságosságot és a szépséget alapvető ér-
téknek tekintjük; 

 

Az ember személyisége másokkal való kölcsönhatásban teljesedik ki a családban, az anya-

nyelvi, és az őt körülvevő kulturális, politikai és vallási közösségben.  

Az ember kultúrateremtő lény is, aki alakítja a környező világot. 

Az ember, felelősséggel rendelkező lény, akinek feladata, hogy megőrizze és gazdagítsa ön-

magát, az emberi közösséget, a természetet, mely otthona, de amely hatalma alatt is áll, és 

amelyet őriznie kell. 
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Az ember, ha Magyarországon él, magyar nemzetiségű ember is, aki a közös nemzeti érté-

kekből táplálkozik és a maga tehetségének megfelelően szolgálja. Fontos számára az ország 

és tágabb környezetének, a Kárpát-medence megismerése, és a nemzeti hagyományoknak, a 

nemzeti identitás fejlesztése, ápolása és kibontakoztatása. 

Az ember, felelősséggel tartozik embertársai iránt, különösen, ha az különleges bánásmódot 

igénylő, vagy sajátos nevelési igényű gyermek, vagy felnőtt. Így kötelessége elősegíteni az 

esélyegyenlőség megvalósulását, hogy mindenki számára egyforma esélyt biztosítson, képes-

ségeinek minél jobb kibontakoztatására.  

Az ember viselkedésének mozgatórugója az egymást elfogadó és szolgáló szeretet. 

A helyi értékek meghatározása 

Fontos, hogy intézményünk folyamatosan fejlessze oktató–nevelő munkáját, melynek közép-

pontjában a tanulók állnak. 

Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a további tanul-

mányokhoz szükséges helytállásban. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon isme-

retek átadását, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek kialakítását és fejlesztését, 

melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy fejlődésük töretlen 

legyen, megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat. 

Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz 

meg, törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására az 

európai klasszikus értékrend alapján. 

Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a partnereink, kiváltképpen a tanu-

lók, az oktatók, a gyerekek szülei. 

Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka végzése megfelel a XXI. szá-

zadban jogosan elvárhatónak.  

Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, nevünket minél széle-

sebb körben tegyük ismertté a kerületi oktatásügyben és a közéletben. 

A nevelés-oktatás során arra kell törekedni, hogy a tanulókban kialakítsuk a fogékonyságot az 

alábbi értékekkel kapcsolatban:  

 keresztény világszemlélet, evangéliumi értékrend 

 nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális és konzervatív értékrendünk 

 az emberiség közös értékei  

 a demokrácia értékei  

 európai, humán, illetve transzcendentális értékek  

 

A nevelés keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók személyes szociálisan értékes, tehát kö-

zösségfejlesztő és ún. önfejlesztő magatartásának alakítását, az ennek megfelelő tevékenységi 

formák gyakoroltatását. Törekszünk a nemkívánatos tanulói megnyilvánulások leépítésére.  
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Társadalmi elvárás, hogy felkészítsük tanulóinkat a magasrendű és közjót szolgáló aktivitásra. 

A személyiség fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be a jó szokások, példaképek, 

eszményképek és meggyőződések. Ehhez partnernek kérjük a fenntartót, a szülői házat, a csa-

ládot (szülői közösséggel kooperatív kapcsolat, szülők iskolája előadássorozat stb.). 

Az iskola működésének kezdete óta hagyományosan a közép és alsó osztálybeli, többségében 

fizikai dolgozó szülők gyermekeit, valamint a budapesti agglomerációs körzetből bejáró tanu-

lókat fogadja, oktatja, képezi, neveli.  

 

Az oktatás-nevelés folyamatában a következő alapelveket tartjuk kiemelten fontosnak: 

 

 Azonos súlyú feladatként értelmezzük az oktatást és nevelést, melyek szorosan össze-

függnek egymással és el nem válaszhatók egymástól.  

 Azonosan fontos, hogy az iskolánkban tanuló gyerekek képességeiknek megfelelő 

eredménnyel megszerezzék az általános műveltséghez szükséges közismereti tudás-
anyagot, a szakmai képzés szakaszában piacképes szakmai ismereteket nyújtsunk 

számukra, eközben pedig személyiségüket formáljuk olyan módon, hogy helyesen ki-
alakított értékrendjük, egyéniségük, arculatuk legyen, de ezzel együtt mégis közösségi 
személyiséggé váljanak.  

 Személyiségként érvényesüljenek a társadalomban, ismereteikkel, tudásukkal együtt, 
de ugyanakkor a közösségben találják meg kapcsolataikat.  

 Legyenek nyitottak a tudásszerzésre.  

 Legyen teljes a személyiségük azáltal, hogy a nevelés folyamatában érzelmi hatások-

kal is alakítjuk, formáljuk őket.  

 Tanuljanak meg egészségesen élni, értékelni és védeni az élet szépségeit, környezetü-

ket.  
 

A legfontosabb jelszavaink tehát az elvek megfogalmazásakor: tudás, (közismereti és 

szakmai), egészséges személyiség, érzelmi töltöttség, emberi értékek tisztelete. 

 

A tanulói érdeklődés felkeltése, a hatékonyabb motiválás érdekében megújítjuk oktató-nevelő 

módszereinket: kooperatív órai munkavezetés, differenciált foglalkoztatás, több dicséret, ki-

sebb lépésekben történő előrelépés, felkészítés a különböző vizsgák megelőző évekbeli fel-

adatai alapján, korrepetálás, tehetséggondozás, versenyek, tantárgyi minimumok, iskolai tan-

anyagtár fejlesztése, IKT kompetenciák fejlesztése. 

Az iskola alapdokumentumában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának a fel-

adata. Amennyiben látás- és hallássérült, mozgássérült gyermekek oktatási feladatait kell el-

látnunk, az intézmény biztosítja a tantárgyi oktatáshoz és neveléshez szükséges tárgyi és sze-

mélyi feltételeket. /Braille-írás, laptopok speciális programmal, valamint a mozgássérült tanu-

lók megfelelő színvonalú elhelyezését, az órarend szerkesztésével a lehetőség szerinti minél 

kevesebb helyváltoztatás biztosítását./ Az iskola középiskolai oktatásban külön fejlesztő prog-

ram kidolgozásáról nem tud gondoskodni. Sajátos nevelésű igényű tanulók közül azokat tudja 

fogadni, akik a fenti eszközök segítségével tudják tanulmányaikat folytatni iskolánkban. 
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Néhány tanuló esetében az iskola meg tudja oldani a tanulók elhelyezését, oktatását, nevelé-

sét, fejlesztését. Amennyiben több tanulóból álló, önálló csoport jön létre, az iskola igénybe 

véve a további kiegészítő támogatásokat, önálló fejlesztő program kidolgozását vállalja. 

Az alapelvek betartását az iskola felnőtt tagozatán is fontosnak tartjuk. Mint azt már az előző-

ekben említettük, ezen a területen a feladataink még sajátosabb jelleget öltenek, és módszer-

tanilag is más megoldásokat kell választani a felnőttek nevelése, sőt inkább segítése, tanácsok 

nyújtása esetében. 

 

1.1.2. A nevelő - oktató munka céljai 
 

Nevelő-oktató munkánk célja, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre 
neveljen az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyi-

ség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. 
Ezáltal járul hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék  

 a haza felelős polgárává váljék; 

 kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága; 

 reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert; 

 megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a 
munka világában; 

 törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; 

 legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát 

illetően; 

 váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; 

 ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folya-
matokat; 

 tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzé-
sét. 

 

Az alapelveknek megfelelő célkitűzéseket az alábbiakban fogalmazzuk meg a kulcskompe-

tenciák fejlesztését figyelembe véve: 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van sze-

mélyes boldogulásához s fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszke-

déshez, a munkához. 

A NAT az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a hazai 

sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a tanulási területeken átíve-

lő általános kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy egyetlen tanulási terü-

lethez sem köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és összetételben épülnek a meg-

szerzett tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban. 

 A tanulás kompetenciái 

 A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

 A digitális kompetenciák 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
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 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 
 

A közismereti képzés területén a kerettantervek által meghatározott tudásanyag alapos, a tanu-

ló képességeinek megfelelő szintű oktatása.  Az ismeretek elsajátítása során ki kell alakítani a 

tanulókban a szemléletet, hogy ismereteiket komplex módon sajátítsák el és értelmezzék. Le-

gyenek alkalmasak arra, hogy életük középiskola utáni szakaszában tudásuk bővítésére meg-

legyen az igényük. Tudásuk legyen olyan megalapozott, hogy a későbbiek során önképzéssel, 

illetve képzéssel bővíteni tudják azt.  

Különösen fontos, hogy néhány tantárgy oktatásában egész életük során egy, a középiskolai 

tanulmányokban kialakított biztos alapra építkezzenek. 

Az általánosan megfogalmazott célkitűzések a tantárgyak tanításában pontosan megfogal-

mazhatóak. Az irodalom oktatása során szerezzenek olyan alapot, amely igényessé teszi őket 

arra, hogy életük későbbi szakaszaiban is olvassanak, legyen biztos értékrendjük az irodalmi 

művek tartalmának megítélésben. Tanulják meg értelmezni és értékelni az irodalmi alkotásuk 

tartalmát, mondanivalóját. 

A nyelvi képzésben szerezzenek olyan alapot, melynek segítségével  biztosan és helyesen 

tudják értelmezni a hallott és olvasott szöveget, valamint képesek megfogalmazni, kifejteni 

mondanivalójukat szóban és írásban. 

Történelmi ismereteik tegyék őket alkalmassá arra, hogy lássák az ember, a társadalom fejlő-

désének törvényszerűségeit, és ezek az ismeretek nyújtsanak segítséget számukra eligazodni a 

világ dolgaiban. 

Idegen nyelven tanulják meg kifejezni magukat, tudjanak kapcsolatot teremteni más országok 

polgáraival. Képesek legyenek az egyre inkább „többnyelvű” Európában kommunikálni, el-

igazodni. 

Váljon rendszeressé számukra a testi edzés. Tapasztalják meg, hogy a test ápolása, kondicio-

nálása milyen jelentőségű életükben, a fizikai erőnlét megfelelő kialakítása, karbantartása, az 

egészséges életmód milyen fontos életvezetésükben. 

A matematikai kompetencia birtokában a tanulók alkalmazni tudják az alapvető matematikai 

elveket az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában. Alakuljon ki és folyamatosan 

fejlődjön a logikus gondolkodás, a komplexitás képessége. 

A természettudományos tárgyakban tanulják meg környező világunk legfontosabb törvény-

szerűségeit, értékeljék és óvják környezetünket. 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiájának magabiztos isme-

retét és alkalmazását a munka a kommunikáció és a szabadidő területén. A fejlett, aktív digi-

tális kompetenciák nélkülözhetetlenek a mai modern társadalom munkaerő piacán. Az egyre 

bonyolultabb hardverek és szoftverek használata, a digitális kommunikáció folyamatos meg-

újulást igényel mind a tanárok, mind a diákok részéről. 

A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozá-

sát, a kritikus alkalmazást, a valós és virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Ide tartozik a 
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komplex információk előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, 

valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás és alkalmazásuk. 

 

A hatékony, önálló tanulás kompetenciája 

Ezek a kompetenciák azt jelentik, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását meg-

szervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való haté-

konyt gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. 

Egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését 

és alkalmazását jelenti.  

A szociális és állampolgári kompetencia jelenti a harmonikus életvitel és közösségi beillesz-

kedés feltételeit. Az állampolgári kompetencia képesség teszi az egyént arra, hogy a társadal-

mi folyamatokról kialakult tudását felhasználva aktívan vegyen részt a közügyekben. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben a 

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

hetőségek megragadására. 

Olyan képességek, készségek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, ta-

pasztalatelemzés, értékelés, vállalás egyéni és csapatmunkában. 

A nevelésben alakuljon ki személyiségük, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy egyéni éle-

tükben érvényesülni tudnak, kapcsolatokat képesek alakítani baráti és családi környezetben. 

Munkahelyükön, tágabb környezetükben feleljenek meg a közösségi élet írott és íratlan szabá-

lyainak.  

A szakmai képzésre történő alapozó oktatás során a választott szakmának megfelelő követel-

mények szerint sajátítsák el a szakmai képzés folyamatában a beszámításhoz szükséges tan-

anyagot. 

Ismereteik legyenek tovább fejleszthetőek önképzés és szervezett képzési keretek között tör-

ténő továbbképzés során. Megszerzett ismereteiket tudják alkalmazni a gyakorlatban, illetve 

készüljenek fel rá, hogy jövendő munkahelyükön az iskolában megszerzett elméleti tudást a 

munkahelyi irányítás mellett hasznosítsák. 

Az előzőekben felsorolt kulcskompetenciák alapján az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat 

fogalmazhatjuk meg: 

 

Fejlesztési feladataink 

 

Legyen a tanulóknak megfelelő viszonya saját magukhoz, alakuljon ki megfelelő önképe, 

önismerete.  

A közismereti területeinek ismerete során alakuljon ki népünk kulturális örökségének, sajátos-

ságainak megismerése, nemzeti kultúránk értékeinek ismerete és elismerése.  

Saját kultúránk ismerete és értékelése mellett alakuljanak ki a tanulók ismerete az EU népei-

ről, együttműködésünkről, saját helyünkről az Európai Unióban. 
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Fontos a tanulók aktív állampolgári és demokratikus értékekre való nevelése, azok alkalmazá-

sának igényének kialakítása. 

Mai életünkben a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem tudjuk megérte-

ni a bennünket körülvevő világ folyamatinak jelentős hányadát. Az iskolai nevelésnek alapve-

tő szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztóvá váljanak, mérlegelni tudják dönté-

seiket, azok kockázatát, hasznát, költségeit.  

A tanulás, a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán isme-

retelsajátítás és a figyelem, emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja valam-

ennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola alapfel-

adata. A tanulás számos összetevője tanítható. Minden oktató teendője, hogy felkeltse az ér-

deklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával 

kapcsolatban, és tanítsa meg a gyermekeket tanítani.  

Az iskolában nagy feladat hárul a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelésében, 

minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődé-

sét.  

A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Célja, hogy 

segítse a tanulók iskola és pályaválasztását. Hatótényezői: az egyén, képességeivel és adottsá-

gaival, önismeret fejlesztése, a pályák, foglalkozások, lehetőségek megismerése, tevékenysé-

gek tapasztalatok útján. Az iskolának képet kell nyújtani tanulói számára a munka világáról.  

 

1.1.3. A nevelő - oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai 
 

Annak érdekében, hogy az iskola pedagógiai alapelveit, célkitűzéseit meg tudja valósítani jól 

szervezett keretek között kell a képzés különböző szakaszaiban az oktatást - nevelést megva-

lósítani. 

 

Technikumi és a korábbi szakgimnáziumi képzés szakasza 

 

9-12. évfolyamokon a közismereti ismeretanyag oktatása a NAT és a kerettantervek előírásai-

nak megfelelően, a szakképzés területén a programtantervek alapján és a helyi sajátosságok 

figyelembevételével kialakított helyi tantervek szerint folyik az oktatás. A szakmai oktatás 

során a Gazdálkodás és menedzsment ágazat szakmai tananyagtartalmának átadása, elmélyí-

tése a feladatunk a 2020. szeptemberében kezdődő tanévtől a 9. évfolyamon. 
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 A kifutó képzések esetében a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet alapján a rendelkezésre álló kötelező 

órakeretek között annak 90%-ában meghatározott tananyag oktatása, az órák 

fennmaradó 10%-ában az oktatott tananyag elmélyítése, begyakoroltatása, 

számonkérése a célkitűzések megvalósításának eszközei. A helyi tantervekbe beépítve 

az osztályok képességétől, teljesítményétől függően, mindenkor az adott tanévben 

tananyagbővítést tudunk felkínálni. 

 A 2020-tól hatályos NAT-ra épülő kerettantervekben az óraszámok 80%-át a kerettan-

tervben foglaltak megtanítására kell fordítani, de szükség esetén az óraszámok 100%-a 

is felhasználható a törzsanyag elsajátítására. 

A közismereti képzés szakaszában a szabadon tervezhető órakeret felhasználása az egyes év-

folyamokon az oktatói testületi megállapodásnak és az iskolai óraterveknek megfelelő keretek 

között történik. Az egyeztetés a tantestület tagjai között történik, valamint a fenntartó jóváha-

gyásával. 

A kitűzött pedagógiai célokat akkor tudjuk megvalósítani, ha a lehetőségeket, melyeket a ta-

nulóknak fel tudunk kínálni, pontosan meghatározzuk (témaköröket, tantárgyakat, felhasznál-

ható órákat). Ezek pontos megnevezése mindenkor a következő tanév előkészítése során tör-

ténhet, figyelembe véve az évfolyamok tanulói összetételét, eredményeit, kívánságait, érdek-

lődését. 

Az óratervekben tükröződniük kell azoknak a célkitűzéseknek, melyeket megfogalmaztunk.  

A kilencedik évfolyamon arra kell törekedni, hogy a különböző iskolákból, különböző elő-

képzettséggel, tudással érkezett tanulók hiányosságaikat tudják pótolni, felzárkózzanak, meg-

tanuljanak alkalmazkodni a középiskolai követelményekhez.  

Így ennek megfelelően a szabadon választható órakeret tantárgyait felhasználva próbáljuk 

összefésülni az ismereteket, a felzárkóztatáshoz korrepetálások, fejlesztő foglalkozások, a 

tehetséggondozáshoz szakkörök társulnak. 

A matematikai tudás fejlesztése érdekében 2015/2016. tanév óta matematikai stratégiát készí-

tettünk és ezzel próbáljuk magasabb színvonalra emelni a tanulók matematikai ismereteit. 

Az idegen nyelvi képzés követelményeinek kétféle formában tudunk megfelelni. A magasabb 

idegen nyelvi tudás érdekében a matematika fejlesztéséhez hasonlóan készült stratégiai terv a 

magasabb kompetenciák kialakításának érdekében. 

A 2015/2016. tanévtől kezdve minden tantárgy kidolgozott egy minimum követelmény szin-

tet, amelynek az elérése minden tanuló számára alapvető követelmény. A minimum követel-

mények összeállítását a tantárgyakat tanító kollégák végzik, tanévről tanévre folyamatosan 

ellenőrizve a tartalmakat, azt a munkaközösségek egyeztetik, megvitatják és elfogadják. 

A felnőttoktatás területén a javasolt esti oktatás kerettantervei szerint készítjük fel tanulóinkat 

a közismereti képzési területeken és a szakmai képzési területeken is. 

A szakmai képzésre történő felkészítés szakaszában a választott szakmának megfelelő 

Programtantervek alapján oktatjuk a szakmai ismereteket.  

Az oktatás minden szakaszában meg kell valósítani a következetes számonkérés folyamatát. 

Az egyes képzési szakaszok végére, melyekre a követelmények szerint már komplex, áttekin-
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tő módon kell rendelkezni az ismeretekkel, csak folyamatos, következetes tanulással lehet 

felkészülni. A folyamatos felkészülés fontos, ösztönző eszköze a folyamatos számonkérés. A 

számonkérés együtt kell, hogy járjon az értékeléssel. A hiányosságok, az elkövetett hibák ak-

kor kerülhetők el a távlatokban, ha gondos, tudatos elemzés keretei között adunk útmutatást a 

továbblépéshez.  

 

Az egyes képzési szakaszok és a képzési szakasz végét követő vizsgák 

Érettségi vizsga  

A 12. osztály és 13. osztály végét az érettségi vizsgával zárjuk, melyet a jogszabályi előírá-

soknak megfelelően bonyolítunk le. Szakmai programunkban szerepelnek a középszintű érett-

ségi vizsga tantárgyainak témakörei. 

Mindazoknak a tanulóknak, akik emelt szinten kívánnak érettségi vizsgára felkészülni és 

vizsgázni a jogszabály által meghatározott feltételekkel tudjuk a felkészülést biztosítani. 

A 2020-2021. tanévtől a szakgimnáziumi képzést felváltja a technikumi képzés, amely 5 éves. 

Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik.  

A képzés idő-szakában a képzőhely a tanulóval tanulószerződés helyett szakképzési munka-

szerződést köt, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A technikumban elért 

tanulási eredmények megteremtik a lehetőségét, hogy a jó tanulmányi eredménnyel végzettek 

a szakmai vizsgájuk eredményének beszámításával tovább tanulhassanak felsőoktatásban 

azonos ágazaton belül.  

A 10. évfolyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után történik a szakma-, vagy szakma-

irány választás. Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz 

a tananyagtartalom és az óraszám, mint gimnáziumban. Ezekből a tárgyakból érettségi vizsgával 

zárul az oktatás, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből előrehozott 

érettségi lehetőséggel. A szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tárgy, idegen nyelvből 13. 

évfolyamon tesz érettségi vizsgát a tanuló.  

 

 Szakmai vizsga 

Az érettségit követő szakmai képzés befejeztével a tanulók szakmai vizsgát tesznek a tanult 

szakmában a jogszabály által előírt vizsgakövetelményeknek megfelelően. 

 

1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A személyiségfejlesztés az iskolai oktató-nevelő munka egyik fontos feladata. Az iskolába 

érkező sokszínű háttérrel, és ennek megfelelően a személyiség alakulás kezdeti sokszínű 

jegyeivel rendelkező tanulók esetében sokfajta tevékenység keretében tudjuk alakítani a 

célkitűzéseinkben megfogalmazott személyiségideált. Sajnos, ma a gazdasági, társadalmi, 

családi környezet sok esetben negatív hatást fejt ki a tanulók személyiségének alakulásában.  
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Az iskola feladata, hogy egészséges személyiségű, egyéni és közösségi életében érvényesülni 

tudó, helyes értékrenddel bíró, alkotó embereket neveljünk. A személyiségnevelés folyamata 

a teljes oktatás folyamatában érvényesül. A személyiségfejlesztés lehetőségeit az iskolai élet 

minden mozzanatában ki kell használni. Nevelni, alakítani kell a személyiséget a tanítási órá-

kon. 

Különleges feladatot jelent a személyiség formálásában az iskola nem magyar, illetve roma 

tanulóinak személyiségfejlesztése. Ezeknél a tanulócsoportoknál hagyományaikat, életvezeté-

si szokásaikat figyelembe véve és tiszteletben tartva, az integráció folyamatában a beilleszke-

dés folyamatát kell megvalósítani. Ehhez minden eszközt fel kell használni, nemzeti sajátos-

ságaik, életük, szokásaik bemutatását, megismerését, ugyanakkor az iskola követelményrend-

szerének, elveinek minden területen való elfogadtatását kell elérni. 

A magyar nyelv és irodalom, történelem, művészeti órákon ki kell használni a példák erejét, 

az olvasmányélményeket, irodalmi alkotásokat, a művészeti alkotások bemutatását az esztéti-

kai nevelésben, a helyes értékrend kialakításában. Alkalmasak ezek az eszközök az ember 

tiszteletének a nevelésére, elfogadtatására, kifejezésmód, kulturált magatartás fejlesztésére. 

A természettudományi órák alkalmasak arra, hogy a környezethez való helyes viszony kiala-

kítását, a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozzuk. A természettudományos órák segít-

séget jelentenek az egészséges életvitelre való nevelésben, a sportkörök, a testnevelési órák a 

testmozgás kultúráját, a testápolás igényét fejlesztik. 

A nevelés folyamatában nagy ereje van a példamutatásnak. Az oktató minden tevékenységé-

vel, cselekedetével, értékelésével, megnyilvánulásával példát kell, hogy mutasson.  

Az értékelés, az elismerés és az elmarasztalás a tevékenységek motivációját alakítja.  Egy 

adott szituációban helyesen felismert és alkalmazott dicséret és elmarasztalás segít a helyes 

irányba való ösztönzésre. 

A mai kor gyermekének nevelésében fel kell ismerni, hogy ki kell használnunk azokat a hely-

zeteket, melyekben megnyilvánulásainak, tetteinek következményével nevelhetünk. Hatéko-

nyabb lesz az a nevelés, amely a meggyőzésen alapul, és arra irányul, hogy saját tapasztalata 

alapján győződjön meg róla: cselekedeteinek következményeivel számolnia kell. 

Az osztályfőnöki órák keretében az emberi élettel, problémákkal, kapcsolatos kérdések meg-

tárgyalása, a tanulók vélemény nyilvánításának teret engedő megbeszélés, értékeléssel, önér-

tékeléssel kapcsolatos témakörök felvetése sok szituációt teremt a személyiség formálásában. 

Az osztályfőnök sokrétű feladata tanulóinak, családi hátterének megismerése, életének nyo-

mon követése, ha szükséges megbeszéléssel, egyeztetéssel, ha szükséges a jogszabály által 

előírt hivatalos lépésekkel a tanulók iskolai életének segítése.  

Az osztályfőnökökkel egyeztetve a személyiség alakításában a fejlesztő munkát végző 

gyógypedagógus is aktívan részt vesz.  

Az osztályfőnöki munkában, a diákönkormányzat életében az öntevékenység kihasználása, 

arra való irányítás, a diákok ötleteinek felhasználása, közvetett irányítással történő kivitelezé-

se segítheti alkotó kedvük, érvényesülését. 
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1.3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

A teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen az oktatók a 
szakképző intézményben végzett tevékenységet és a tanuló, kiskorú tanuló törvényes képvise-

lője részvételét a szakképző intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a tanuló egészségi 
állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételei-

nek javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát összegző cselekvési 

program, melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi 

állapot javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív rész-

vételére épít. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendsze-

res végzését jelenti - minden tanulóval, az oktatói testület és a szülők / törvényes képviselők 

bevonásával, a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő kliensek és--

szerű bevonásával: 

 egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termelés, helyi fogyasztás ös--

szekapcsolásával); 

 mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek (ennek részeként sok más 

szakmai elvárás közt jól végzett tartásjavító torna, relaxáció és tánc is); 

 a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel  

Számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és 

családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési (modulszerű) tantárgy hatékony 

(= bensővé váló) oktatása. 

 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában 

 Az egészség fogalma. 

 A krónikus beteg egészsége. 

 Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. 

 A környezet egészsége. 

 Az egészséget befolyásoló tényezők. 

 Szájhigiénia. 

 A jó egészségi állapot megőrzése. 

 A betegség fogalma. 

 Megelőzhető betegségek. 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. 

 Lelki eredetű táplálkozási zavarok. 

 A beteg ember táplálásának sajátosságai. 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata. 
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 Az egészséghez szükséges testmozgás. 

 A szervezet fejlődése testmozgással és annak hiányában. 

 A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában. 

 Gerincvédelem, gerinckímélet. 

 Balesetek, baleset-megelőzés. 

 A lelki egészség. 

 Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek 

szerepe a másik önértékelésének segítésében. 

 A két agyfélteke harmonikus fejlődése. 

 Az érett, autonóm személyiség jellemzői. 

 A társas kapcsolatok. 

 A nő szerepei. 

 A férfi szerepei. 

 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. 

 A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek. 

 A gyermekáldás. 

 A várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére. 

 A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában. 

 A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, já-
ték-szenvedély, internet- és tv-függés). 

 Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést 

és tanulási eredményességet elősegítő hatásai. 

 A média egészséget meghatározó szerepe. 

 Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja. 

 Fogyasztóvédelem. 

 Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás. 

 Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése. 

 Iskola-egészségügy igénybevétele. 

 Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. 

 Otthoni betegápolás. 

 
A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások ré-

vén eredményezi a hatékonyság növekedését (indikátor-tényezők): 

 a tanulási eredményesség javítása; 

 az iskolai lemorzsolódás csökkenése; 
 a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; 

 a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek 
elsődleges megelőzése; 

 bűnmegelőzés; 

 a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; 
 az önismeret és önbizalom javulása; 

 az alkalmazkodó készség, a stressz kezelése, a problémamegoldás javulása; 
 érett, autonóm személyiség kialakulása; 
 a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgás-

szervi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; 
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Az elmúlt években számos felmérés, adat és tapasztalataink igazolják, hogy tanulóink nagy 

része nem él egészségesen. Helytelenül kialakított szokásokkal károsítja szervezetét, nem 

ismeri és gyakorolja az egészséges életmód biztosításához szükséges tevékenységeket. Ezért 

az iskoláknak fontos feladataik vannak az egészségnevelés területén, melyeket az alábbiakban 

állapítottunk meg. 

Az intézmény feladatai az egészségnevelés terén, hogy a tanulók elsajátítsák az egészség 

megőrzését elősegítő magatartást, ismerniük kell a környezet - elsősorban a háztartás, az isko-

la és a közlekedés, veszélyes anyagok – leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető 

tényezőit.  

Fel kell készíteni a diákokat a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, ke-

zelésére, be kell látniuk az egészségkárosító szokások, szenvedélybetegségek egyéni és társa-

dalmi hátrányait. Az intézménynek segítséget kell nyújtani a káros függőségekhez vezető 

szokások (pl.: dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának meg-

előzésében.  

A tanulóknak a nevelési-oktatási folyamat során fel kell ismerniük a rendszeres testmozgás 

szükségességét, a betegségmegelőzés egyéni és közösségi-társadalmi szükségességét. Fel kell 

készíteni a diákokat a tinédzserkori problémák, konfliktusok kezelésére, a testi, szellemi fo-

gyatékkal élő emberek elfogadására, a krízishelyzetbe jutottak segítésére.  

Foglalkozni kell a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. Ki kell alakítani a tanulókban a 

tiszta környezet és a rendszeres testápolás igényét. 

 

Az intézmény konkrét feladatai az egészségnevelés területén 

Az osztályfőnöki óra keretében tanévenként 10 óra keretében foglalkozunk az egészséges 

életre neveléssel, egészségvédelmi tananyag keretében. 

 Egészséges ember-beteg ember, a tinédzserkor leggyakoribb magatartási 

problémái 

 Egészséges életmód: Testkultúránk 

 Egészséges életmód: Napirend 

 Egészséges életmód: Táplálkozás 

 Káros szenvedélyek: Dohányzás 

 Káros szenvedélyek: Alkoholizmus 

 Káros szenvedélyek: Kábítószerek, drogozás 

 Fertőző betegségek, nemi betegségek, 

 Szexuális kultúránk, szexuális magatartásunk (meghívott előadó) 

 Egészségvédelmi teszt 

 

A kapcsolódó tantárgyak tantervi tartalmainak kiegészítése: 

- Testnevelés: A tanulókban ki kell alakítani a rendszeres testmozgás iránti igényt, 

tudniuk kell, hogy a mozgás az egészségmegőrzés fontos eszköze és egyben a szabadidő 
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eltöltésének aktív módja. Ki kell használni a jogszabályban előírt, napi testnevelési 

foglalkozások által előírt lehetőségeket. 

- Komplex természetismeret: Meg kell ismertetni a tanulókkal az emberi szervezet 

felépítését, a helyes táplálkozást, a fertőző betegségekkel szembeni védekezési  

lehetőségeket és kötelezettségeket, a legelterjedtebb népbetegségeket, azok okait és 

megelőzési lehetőségeit. Foglalkozni kell a káros szenvedélyekkel, a függőséggel és a 

megfelelő elkerülő magatartásformákkal. Meg kell ismertetni a tanulókat a lelkialkatra 

jellemző típusokkal, azok örökölt jegyeivel és a tanult magatartásformákkal. 

 

Az intézményben biztosított a tanulók étkezése (menza, büfé). 
 

Az iskola tanárai a szakmai igazgatóhelyettes összefogásával és irányításával foglalkoznak a 

hátrányos helyzetű tanulókkal, kapcsolatot tart a gyermekvédelmi és családvédelmi 

szolgálatokkal, az önkormányzatok gyermek- és családvédelmi szervezeteivel, különböző 

egészségügyi- és pszichológiai szakszolgálatokkal. Előadásokat szervez a szexuális kultúra és 

a káros szenvedélybetegségek témáiban az osztályfőnökök közreműködésével. 

 

Az intézmény biztosítja a mindennapos testedzést a tanulók számára.  

Tanulóink a törvényi előírásoknak megfelelően, minden tanítási napon testnevelési 

foglalkozásokon vesz részt. A testnevelés órákon felül lehetőség van kondicionáló termi 

edzésre és délutáni sportfoglalkozásokra is. 

A házirend rendelkezik az iskola biztonságos használatáról és a tanulók a tanév elején 

balesetvédelmi oktatást kapnak az intézmény balesetvédelmi felelősétől. 

Iskolánkban az iskolaorvos rendszeresen végzi a tanulók egészségügyi szűrését kiegészítve 

fogászati, szemészeti szűréssel és hallásvizsgálattal. 

A 2004/2005. tanévtől a 9. évfolyam előzetes egészségügyi szűrése is megkezdődött. Az 

iskolaorvos a szakorvosi véleményezés alapján besorolja a tanulókat az egészségi 

állapotuknak megfelelő tornacsoportba (normál, könnyített és gyógytestnevelés, felmentett). 

Egészségvédelmi és egészségnevelési programokhoz kapcsolódóan véradáson vesznek részt 

az iskola dolgozói és tanulói. 

A szülői értekezleteken az osztályfőnökök felhívják a szülők figyelmét az egészséges 

táplálkozásra, a káros szenvedélybetegségekre, a megfelelő egészségmegtartó 

magatartásformákra és a rendszeres testmozgás fontosságára. 

 

1.4. A közösség fejlesztésével, a szakképző intézmény szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok 

 

Az iskola tanulói amellett, hogy önálló személyiségek, közösségben élnek, az iskola kisebb és 

nagyobb közösségeiben. Életük során többségük szintén valamilyen közösségi formában talál-

ja meg a helyét, családban, munkahelyen. Ezért fel kell készíteni őket arra, hogy kialakult 

személyiségük, egyéniségük mellett megtanulják a közösségi élet követelményeit. Úgy kell 
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felkészíteni őket, hogy a közösségi élethez való kompromisszumkészségük meglegyen, de ez ne 

jelentse számukra egyéniségük feladását. 

 

Az iskola közvetetten értesül arról, hogy a tanulók családjában, baráti közösségében milyen 

hatások érik. Sok-sok egyéni beszélgetés, a tanuló számára a kitárulkozásra való alkalmak 

megteremtése segít abban, hogy a pozitív hatásokat erősítsük, a negatív hatásokat pedig segít-

sünk közömbösíteni. Sokszor tapasztalható, hogy magatartásukkal, megnyilvánulásaikkal 

kifejezik: igényt tartanak az egyéni foglalkozásra, segítséget kérnek problémáik rendezésében. 

Ezekben az esetekben tanáccsal, de sokszor aktív közreműködéssel lehet elérni, hogy megta-

lálják helyüket életterük legkisebb közösségeiben. 

 

A nagyobb közösség az iskolán belül az osztály. Az osztályközösség formálásának színtere a 

tanítási óra, az osztályfőnöki óra, az osztály rendezvényei, közös programjai.  

Sokszor tapasztalható az osztályok önértékelésében, hogy nem ítélik igazán jónak az osztály-

közösségen belül kialakult kapcsolatokat.  

Meg kell értetni, és el kell fogadtatni, hogy egy osztályközösség nem attól lesz jó, hogy min-

den tagja kölcsönösen szereti egymást.  Az osztályon belül reális kép az, ha kialakulnak ki-

sebb baráti körök, csoportok, a hangsúly azon kell, hogy legyen, hogy ezek a csoportok meg-

találják egymáshoz a kapcsolatot, ne szigetelődjenek el egymástól, ne uralkodjanak el egymás 

felett. Fel kell ismertetni, hogy a közös cél az osztály tanulóinak eredményes munkavégzése, 

eredményes vizsgája, amelynek érdekében a közösség minden tagjának tenni kell, együtt kell 

működni, és segíteni kell egymást.  

 

Törekedni kell arra, hogy az osztályközösség életében az osztály tagjainak többsége megtalál-

ja helyét, egyéniségének, adottságainak megfelelően feladatát. 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a nevelők és a 

tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a ta-

nulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül, melyhez elengedhetetlen a szülői közösség 

aktív részvétele.  

Mindez az iskola szereplőinek – a tanulóknak, az oktatóknak, a szülőknek – hatékony együtt-

működéséhez kötött, és egyes intézményi pedagógiai feladatok megvalósítása révén érhető el.  

A tanulók számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy 

 megismerhessék és gyakorolhassák a demokrácia elemeit;  

 érvényesíthessék jogaikat és kötelességeik teljesítéséhez segítséget kaphassanak; 

 gyakorolják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a közösség szol-
gálatát, az alkalmazkodást az eltérő nézetekhez; 

 a tanuló egyéni problémáival megkereshesse tanárát, osztályfőnökét. 
 

Az intézmény feladata 
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 az osztályközösségek, a diákképviselői fórumok és az iskolagyűlés működésének pe-

dagógiai tartalmú tevékenységének elősegítése és koordinálása 

 az osztályfőnöki órák tartalmi kereteit adó tematikus célok meghatározása; 

 az éves munkatervben ütemezettek szerint a közösségfejlesztés tanórai és tanórán kí-

vüli programjainak meghatározása. 
Az oktatók feladata, hogy 

 képesek legyenek kollégáikkal, a szülőkkel/törvényes képviselővel, de főleg a ta-
nulókkal a mindennapos kapcsolattartásra, vegyék észre gondjaikat, hallgassák 

meg véleményüket, javaslataikat; 

 rendelkezzenek alkalmazható és ténylegesen is alkalmazott kommunikációs-, dön-
tési-, szervezési- és elemzőkészséggel 

 

Az intézmény feladata 

 kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony működte-

tésének feltételeiről gondoskodni; 

 a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai együttműkö-

dés lehetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív részvételével; 

 a diákképviselet és az osztályközösségek okkal való konzultációjának tereit megte-

remteni; 

 a oktatók és a tanulók valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása vo-

natkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői fórumok, 
egyeztető fórumok, szülők akadémiája-programsorozat); 

 a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás és -fejlesztés céljait szol-

gáló pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli a 
továbbképzési és beiskolázási tervek kialakításáná l. 

 

A szülők (gondviselők/törvényes képviselők) annak érdekében, hogy mindenkor bizalommal 

fordulhassanak véleményeikkel, javaslataikkal vagy problémáikkal a oktatókhoz: 

 kapjanak támogatást az iskolától problémáik megoldásához; 

 működjenek együtt a oktatóokkal gyermekeik nevelésében. 
 

Az intézmény feladata: 

 a partnerközpontú hálózat kiépítése a szülőkkel/törvényes képviselőkkel, az érintettek 
neveléssel kapcsolatos kérdések megvitatásának folyamatába való minél szélesebb kö-

rű bevonásával; 

 igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek alkalmával: 

 a szülőkkel való találkozás alkalmával a családi nevelés fontosságát hangsúlyozni, és a 
gyermek pozitívumait erősíteni, őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa 

a véleményét; 

 a szülők bevonása az intézmény különféle programjaiba. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos kiemelt preferenciájú pedagógiai felada-

tok 
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- A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.  

Ennek keretében: Létre kell hozni és működtetni kell a közösségen belül a kölcsönhatások, a 

közvélemény irányításának speciális feltételrendszerét: az információs és értékelő fórumokat, 

szerveket, kereteket, valamint a perspektívákat és hagyományokat. Cél az iskolai élet egyes 

területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek 

kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.  

- A tanulók életkori sajátosságainak, fejlettségének figyelembevétele a tanulóközös-

ségek fejlesztésében.  

Ennek keretében: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a gyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak 

megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és 

irányítani képes – személyiséggé válásig.  

- Az önkormányzás képességének kialakítása.  

Ennek keretében: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, 

hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehan-

golt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.  

- A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.  

Ennek keretében: A tanulói közösségeket irányító oktatók legfontosabb feladata, a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség 

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

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

együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.  

- Az iskolai közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.  

Ennek keretében: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedé-

si normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.  

A személyiség és közösségfejlesztés feladatai más hangsúlyt kapnak a felnőttoktatásban. A 

nevelésben a felnőtt korban is nagy szerepe van az iskolának. Különösen abban az esetben, 

amikor sajátos kényszerítő körülmények között jut egy tanuló abba a helyzetbe, hogy felnőtt-

ként, munka, család mellett végzi el az iskolát. Már más körülményeket, a munka, család, 

társadalmi háttér hatásait kell figyelembe venni a személyiség alakításánál. Más a szerepe és 

más a jelentősége a közösségnek is, így más eszközöket is kell használni formálásában. 

- Folyamatos pályázati tevékenység 

Az ERASMUS+ és a Határtalanul pályázatokon elérhető, az iskola által megszervezett utazá-

sok mind a közösséget, mind az egyént fejlesztik, a pályázati munka folyamatosan zajlik. Az 

ERASMUS+ pályázatok lehetőséget kínálnak az összefüggő nyári gyakorlatok külföldi mun-

kakörnyezetben történő megszervezésére. 

A pályázati tevékenység a tanárok kompetenciáinak fejlesztésére is kiterjed, ez erősen vissza-

hat az iskolai közösségek fejlődésére. 
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1.5. Az oktatók feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

 
Az intézményben dolgozó oktatók felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességei-

nek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri le-

írásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztásban meghatározott munkarend 

alapján. 

 

Az oktatók feladatai 

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, 

illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a 

programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, 

sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni 

fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. 

 

Az oktatók további feladatai 

 napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a tanu-

lócsoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük; 

 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani 
innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 

 tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően diffe-
renciáltan szervezi; 

 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni segítség-

nyújtással biztosítja továbbhaladásukat; 

 gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai differen-

ciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás, illetve tanulmányi versenyekre va-
ló felkészítés formájában is megtehet; 

 a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 
szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök he-

lyes tárolásáról, épségének megőrzéséről; 

 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelem-

bevételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású 
legyen; 

 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására 

gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen; 

 a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli;  

 az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkana-
pon belül köteles kijavítani; 

 a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s 
ennek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók 
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állandó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, 
szükség szerinti családlátogatások és különböző vizsgálatok segítségével érhet el; 

 fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és 
betartatja velük az iskola házirendjét; 

 biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 
fejlődjenek; 

 feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások fel-
fedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése; 

 tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek 
megfelelően; 

 különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és a 

szabadidős foglalkozások megtartása során; 

 a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására; 

 a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi vi-

selkedés szabályait; 

 a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb 

egy héttel a jegyek lezárása előtt megíratja; 

 a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük 

együtt értékeli; 

 megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői vé-

leményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek taní-
tásakor és osztályzásakor; 

 az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban hala-

dó gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget biztosítva a 
javításra; 

 foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket; 

 állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó 

új tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések kö-
rében való tájékozódik, alkalmazza a digitális eszközöket 

 A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek fejlődését figyelemmel kísérje és 
elősegítse, 

 A tanulókat, a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét, illetve a képzésben részt vevő 

személyeket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a kiskorú tanuló 
törvényes képviselőjét figyelmeztesse, ha a kiskorú tanuló jogainak megóvása vagy 

fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, 
 A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, illetve a képzésben részt vevő 

személy javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 
 A szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés során a tájékoztatást és az ismereteket 

tárgyilagosan és többoldalúan nyújtsa, 

 A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy emberi méltóságát és jogait tartsa 

tiszteletben, 
 Jogszabályban meghatározott egyéb kötelességeit teljesítse. 

 

 

Az oktató kötelessége 

 részt vegyen a számára előírt továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát, 
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 a szakképző intézmény szakmai programjában és szervezeti és működési szabályza-

tában előírt valamennyi feladatát maradéktalanul teljesítse, 

 pontosan és aktívan részt vegyen az oktatói testület értekezletein, a fogadóórákon, a 
szakképző intézmény ünnepségein és rendezvényein, 

 megőrizze a hivatali titkot, 

 hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

 a tanuló érdekében együttműködjön a szakképző intézmény más alkalmazottaival és 

más intézményekkel. 

 

 

Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai 

 

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, összehan-

golja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.  

 

A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, biztosítja annak bekapcso-

lódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése és az 

osztályközösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán 

kívüli programok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, rendezvények, diákgyűlé-

sek, utazások, kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb. 

Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai 

szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család viszo-

nyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus pontja a torz családi 

nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások kivédése. 

 

Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka. 

Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók ne-

velésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az osz-

tályfőnöki órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a he-

lyes vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

Célunk, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. Gondolkodjanak, 

kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat ne a tanár fogalmazza meg, 

ő csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy 

problémát alternatív módon lehet csak kezelni és megoldani, ebben segíthet a szülő is. Lénye-

ges, hogy az osztályfőnök - akinek célja a diákok sokoldalú megismerése és fejlesztése - él-

vezze ezt a szabadságot adó együttlétet. Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a gyerme-

kek autonóm törekvéseit, fogadja el fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a gyerme-

keknek, a fejlesztő szándék mellett is elfogadva őket olyannak amilyenek, hiszen élettapaszta-

latukat, társadalmi - emberi mintáikat és személyes élményeiket saját környezetükből, élette-

rükből hozzák. 
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Az osztályfőnöki órákon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a tanulók-

ban lévő gátlásokat, segíti a tanulókat abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a "kényes" 

témákban is. A feloldódáshoz más környezet kell, mint a hagyományosan merev tantermi 

berendezés, az egymás hátát látó gyerekekkel. Klubszobát célszerű berendezni, ami témától 

függően átrendezhető: puffokkal, ülőpárnákkal, vitrinekkel, polcokkal, meseszőnyeggel. A 

falon legyen lehetőség "területeket" kialakítani saját osztály-, faliújságra, akár falfirkára is. Ki 

lehessen alakítani osztálykuckókat. Legyenek a teremben lehetőség szerint IKT-eszközök, 

esetleg hangszerek: furulyák, dobok, szintetizátor. Kartonok, színes papírok, ollók, ragasztó, 

színes ceruzák, zsírkréta, festékek, folyóiratok, könyvek, művészeti alkotások reprodukciói, 

bábok. Nem szükséges minden órát ebben a megszokott környezetben tartani, lehet színhely: 

könyvtár, múzeum, közösségi ház vagy éppen a természet. 

 

 

Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői 

 

 A 9-13. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, 

szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak. 

 Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a világ-

szemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanu-

lókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenci-

ált emberkép és identitástudat alakulásához. 

 A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és társa-

dalmi környezetről, az emberről, és megismerteti őket a keresztény alapértékekkel, a 

magatartási szabályokkal és etikai normákkal. 

 Szükség van azonban arra, hogy a javasolt osztályfőnöki program koncentrikusan bő-

vülő ismeretrendszere már 9. osztálytól járuljon hozzá a fiatalok önismeretének, önfej-

lesztő stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges életmód, konstruktív 

életvezetés, magatartás kultúra, erkölcsismeret, vallásismeret, hitélet).  

 Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a ta-

nuló szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beillesz-

kedését. 

 Segítse a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes 

és hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására. 

 Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képessé-

gét az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt. 

 

1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje 
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1.6.1. Különleges bánásmódot igénylő tanulókkal kapcsolatos tevékenység 
 

1.6.1.1. Sajátos nevelési igényű tanulók segítése 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanu-

ló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, 

hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Iskolánk felkészült arra, hogy sérült, fogyatékkal élő, sajátos nevelési szükségletű tanulók 

nevelését-oktatását is felvállalja.  

Az együttes élmény, a közös tanulás kölcsönös kapcsolatokat alakít ki a tanulóközösségekben, 

és természetessé teszi a sérült tanulók jelenlétét intézményünkben.  

Iskolánk vállalja, hogy e tanulók számára a közoktatási törvényben megfogalmazott módon 

többlettámogatást nyújt, kedvezményeket biztosít. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztést tehet 

szükségessé. 

Az iskola által integrált, befogadott SNI tanulók köre:  

 szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

 érzékszervi (látási, hallási) 
 

A szakképzésről szóló LXXX. törvény 4.§ 4) bekezdése szerint: „A szakképzés kiemelt fel-

adata a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy, a képzés-

ben részt vevő fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a beilleszkedési, tanulási, maga-

tartási nehézséggel küzdő tanuló speciális igényeinek figyelembevétele és egyéni képességei-

hez igazodó, legeredményesebb fejlődésének elősegítése a minél teljesebb társadalmi beillesz-

kedés lehetőségeinek megteremtése érdekében.” 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának további elvei 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési 

feladatokat kell vesszük alapul. A nevelési-oktatási folyamat megszervezéséhez a tanulók 

lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvekre 

figyelünk: 

 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket is megjelö-

lünk ott, ahol erre szükség van; 

 igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követel-

ményeket kell kialakítani és teljesítte tni; 



 

 

33 

 

 szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs mód-

szerek és eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazá-

sának beépítése a nevelés, oktatás folyamatába; 

 az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, első-

sorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanu-

lókkal összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásá-

nak tantervi irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

 

Az iskola által nyújtott támogatások a szakértői vélemény tanulásszervezési, módszerta-

ni, pedagógiai javaslatai alapján kerülnek meghatározásra. 

 

1.6.1.2. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: az a különleges bánásmódot 

igénylő tanuló, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti szakértői 

bizottság szakvéleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas 

kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartás-szabályozási hiányosságokkal küzd, 

közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

Egy osztályközösség életének megfigyelése, az egyének megnyilvánulásának, a közösségen 

belüli kapcsolataik alakításának nyomon követése ad legtöbb információt arról, hogy az egyén 

milyen sikerrel illeszkedett be a tanulói közösségbe. A feltűnő, átlagostól negatív értelemben 

eltérő, kitűnni vágyó magatartás, a figyelemfelkeltés negatív eszközökkel, fegyelmi gondok, 

arra utalnak, hogy valamilyen problémával küszködik tanulónk.  

Korunkban az osztályközösség életén belül gyakran megjelenik az átlagostól eltérő 

magatartásformaként a gyakori hiányzás, igazolatlan mulasztás és az agresszivitás a 

különböző kérdések kezelésében az egymáshoz való viszonyban. Ezekben az esetekben 

elsősorban a motivációt kell felderíteni, hogy milyen okokra vezethető vissza a közösségben 

megnyilvánuló magatartása.  

Sokfajta magyarázatot találhatunk. A közösségi deviáns magatartás háttérbeli mozgatórugója 

lehet a családban elfoglalt hely, háttérbe szorulás, a kellő figyelem hiánya családon belül, 

tanulmányi kudarc, rossz társaság kedvezőtlen hatása. A felderítést követően, ha megtaláltuk 

a magyarázatot, elsősorban megértetni kell, hogy másfajta viszonyulással az osztályközösség 

kedvező színtere lehet életének.  

Beszélgetéssel, tevékenységeik irányításával rá lehet ébreszteni az egyént, a mindenkiben 

benne lakozó valamilyen képességre, tehetségre. Ki kell azt a képességet használni, sikerél-

ményhez kell juttatni, a közösségben, hogy a kellemes élmények kapcsolják a közösség életé-

hez. 

Tanulmányi nehézségeiben segítséget kell adni, hogy pótolni tudja hiányosságait, ki kell 

használni az iskola életében erre irányuló lehetőségeket (korrepetálás, felzárkóztatás). Fel kell 
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venni az osztályfőnököknek a szülői házzal a kapcsolatot, és fel kell tárni a gyermek helyzetét 

az iskolában, közös megoldást kell találni a szülővel a probléma rendezésére. 

A hiányzások, mulasztások megelőzésében és kezelésében el kell járni a jogszabályok által 

megfogalmazottaknak megfelelően. Élni kell a fegyelmi vizsgálatoknak a házirendben meg-

fogalmazott lehetőségeivel, fel kell venni a kapcsolatot a lakóhely szerint illetékes gyermek-

védelmi hatóságokkal, illetve jegyzőkkel és meg kell találni az együttműködés formáit. 

A napjainkban megnyilvánuló agresszivitás kezelése érdekében szintén a házirend előírásai-

nak megfelelően alkalmazni kell a fegyelmi eljárás és vizsgálat eszközeit, a tanulóknak a szü-

lőkkel együtt történő szembesítését az elkövetett házirend-sértésekkel. 

Komolyabb pszichikai problémák gyanúja esetén a szakemberhez kell fordulni, aki szakszerű 

segítséget tud nyújtani. Amennyiben a beilleszkedési problémák olyan méretet öltenek, mely-

ben már nevelési tanácsadó, szakértői és rehabilitációs bizottság dönt, meg kell találni azokat 

a formákat, mellyel a tanulói jogviszony más egyéb formái működtethetők, tanóra alóli fel-

mentés, magántanulói jogviszony. 

A deviáns magatartásformák jelei, beilleszkedési problémák tapasztalása esetében feltételez-

hető, hogy a gyerek számára feloldhatatlannak tűnő ellentmondások, megoldhatatlan problé-

mák miatt a környezet hatására fordulhat olyan szerekhez, melyek káros hatása nem megol-

dást jelent, hanem további lépést a teljes leszakadás felé. 

Ezért és az egyébként is fennálló drog- és alkoholfogyasztás veszélye miatt osztályonként 

egyedi és iskolai szinten összevont tájékoztató és megelőző előadásokat kell tartani, lehetőség 

szerint minél több programot megszervezni, amely látványosan, izgalmasan, egyedien, meg-

döbbentően, vagyis mindenképpen valamilyen sajátos módon hívja fel a figyelmet ezekre a 

súlyos gondokra. 

A fent említett feladatok megoldásában az osztályfőnökök és egy-egy osztályban tanító taná-

rok közössége mellett jelentős szerepe van a gyermek és ifjúságvédelemi feladatokat ellátó 

tanárnak és komoly szerepet tölt be az egyéni fejlesztési tervvel dolgozó gyógypedagógus. 

 

1.6.1.3. A gyengénlátó / látási fogyatékos tanulók iskolai nevelése, oktatása 

 

A látási fogyatékos tanuló 

A látássérülés a látószerv (a szem, a látóideg és/vagy a látásért felelős agykérgi/kéreg alatti 

területek) sérülése következtében kialakult állapot, mely megváltoztatja a tanuló megismerő 

tevékenységét, alkalmazkodóképességét, kihat személyiségének alakulására. 

Gyógypedagógiai szempontból azok a tanulók látássérültek1, akiknek látásteljesítménye az ép 

látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) vízus: 0 – 0,3 közöt-

ti. Látássérült az a tanuló is, akinek centrális látótere legfeljebb 20°. 

Ezen belül: 

                                                 

1 A „látási fogyatékos” fogalom jogi kifejezés, a (gyógy)pedagógia az ezzel ekvivalens „látássérült” fogalmat használja. 
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gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét nagymértékben korlátozza a csökkent 

látásteljesítmény (vízus: 0,1 – 0,3). 

A BNO2 11 (WHO) 2018-as meghatározása alapján „megkülönböztetünk távoli és közeli lá-

tássérülést. 

Távoli látássérülés: 

enyhe – a látásélesség (vízus) < 0,5 

mérsékelt – a látásélesség (vízus) < 0,3 

Közeli látássérülés: 

A közeli látásélesség (vízus) < 0,5 maximális korrekcióval. 

A látássérülés egyéni megélése sok különböző tényezőtől függ. Ide tartozik többek között a 

megelőzés és a beavatkozó kezelések hozzáférhetősége, a látási rehabilitáció (ideértve a 

szemüvegeket, fehér botokat is) elérhetősége, és a megélt akadályozottság a közlekedés, tájé-

kozódás, mindennapi élet, ügyintézés, információkhoz való hozzáférés terén.” 

(www.who.int). 

A pedagógiai fejlesztés szempontjából elsődlegesen a látásélesség és a látási funkciók ismere-

te fontos, de a pedagógusnak tájékozottnak kell lennie 

a látássérülés kórokáról, kialakulásának időpontjáról; 

a szemészeti állapot prognózisjavuló vagy romló tendenciájáról; 

a pedagógiai látásvizsgálat eredményéről; 

a gyermek intellektuális képességeiről; 

a látássérülés személyiségre gyakorolt hatásairól. 

 

A látássérült tanulók iskolai fejlesztése  

A látássérült tanulók tanulásának és tanításának alapelvei, céljai és kiemelt feladatai 

A látássérült tanulók nevelését, oktatását ellátó közoktatási intézmények az iskoláztatás során 

több fontos feladat megoldását vállalják a mindenkire vonatkozó általános feladatokon túl: 

erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés,  

önismeret és a társas kultúra fejlesztése, családi életre nevelés, testi és lelki egészségre neve-

lés, felelősségvállalás másokért, önkéntesség, fenntarthatóság, környezettudatosság, pályaori-

entáció, gazdasági és pénzügyi nevelés, médiatudatosságra nevelés, a tanulás tanítása, vala-

mint ezeken túl az esélyegyenlőség biztosítását a látássérülésből és az esetleg csatlakozó fo-

gyatékosságból adódó hátrányok leküzdésével. 

A fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek kiválasztásánál figyelembe kell venni, 
hogy a látás hiánya vagy csökkent volta miatt a látássérült gyermek ismeretszerzését a külvi-
lág iránti látó beállítódás helyett más – haptikus (bőr- és mozgásérzékelés együttese) és hallási 

                                                 

2 BNO: a BNO kódrendszer a betegségek nemzetközi osztályozására szolgál. 
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– beállítódás is jellemzi. Fontos az összes érzékszerv – hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés – 
fejlesztése, valamint a meglévő látás használatának tudatosítása és tanítása. 

A gyengénlátás nemcsak a tanulás terén jelent eltéréseket, hanem nehezítettek a mindennapi 

élet tevékenységei (a tájékozódás, a közlekedés, az önkiszolgálás stb.) is. Más a tanulási kör-

nyezet, hangsúlyosabban egyénre szabottak a tanulási utak, a tanulói sokféleség figyelembe-

vétele alapvető. 

 

Nevelési-oktatási szakaszok és kiemelt pedagógiai feladatok 

A látássérült tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a Nemzeti 

alaptantervben (a továbbiakban: NAT) alkalmazott szakaszolással. 

A képzési szakaszok tervezésekor – az ép tanulókhoz hasonlóan – a látássérült tanulók neve-

lése során is figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. Az eltérő életkori jellemzők 

miatt a személyiségfejlesztés speciális feladatai a következők. 

 

A többségi iskolában történő együttnevelés 

A többségi iskolában történő együttnevelés minden esetben egyéni döntésen alapul, eseten-

ként egyéni felkészítést igényel. Az együttnevelés-oktatás során különös figyelemmel kell 

lenni a következőkre: 

 A látássérült tanuló vegyen részt olyan egyéni fejlesztésekben, amelyekre állapotából 
fakadóan szüksége van. Ezen minden olyan egyéni felzárkóztató, tehetséggondozó, 

rehabilitációs és habilitációs célú külön foglalkozást értünk, ami az intézmény rehabi-
litációs keretéből – az osztályfőnök, a szaktanárok, a délutános nevelő, a szülő észre-
vételei és javaslatai alapján – a tanuló órarendjébe illeszthető. Ennek megvalósításá-

hoz a szakértői javaslat nyújt támpontot, illetve igénybe vehetők a látássérült tanulók 
speciális iskoláiban létrejött egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által 
biztosított szolgáltatások. A vak és gyengénlátó tanulók különnevelését ellátó intéz-

ményekben működő egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények integrációt 
támogató tevékenysége kiterjed a látássérült tanulókra, családjukra és pedagógusaikra, 

az őket befogadó közösségekre, esetenként a látássérült tanulókkal kapcsolatba kerülő 
egészségügyi, hivatali dolgozókra. 

A látássérült tanulók optimális fejlődése érdekében a szakmai programban kell megfogalmaz-

ni a szükséges speciális feltételeket és feladatokat (tantervi kiegészítések, eszköz, segédesz-

köz, segédletek, differenciálás, az értékelés, minősítés, a követelmény egyénre szabott formái 

stb.). 

A befogadó többségi iskola tantestületének a speciális iskolák nyújtanak segítséget a látássé-

rült tanuló nevelésére, oktatására vonatkozó információk átadásával. Különösen jelentős az 

osztályfőnök szerepe az osztályban tanító oktatók tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési 

igényeiről. 

 

A gyengénlátó és a látásukat praktikusan jól használó aliglátó tanulók iskolai fejlesztése  

A NAT alkalmazása 
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A gyengénlátó és a látásukat praktikusan használó aliglátó tanulók nevelése-oktatása során a 

NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása lehetséges. A gyen-

génlátó, aliglátó tanulóknak a tanuláshoz és a mindennapi életben való boldoguláshoz – látás-

teljesítményükhöz igazodó mértékben – különleges technikák elsajátítása szükséges: elektro-

nikus olvasógép, speciális optikai segédeszközök, látássérült személyek számítástechnikai 

segédeszközei, programjai használata, szükség szerint Braille-írás, -olvasás, tájékozódás hos--

szú fehér bottal stb. E technikák ismeretanyaga az egyéni fejlesztési terv része. A megfelelő 

eszközrendszer biztosítása mellett (teremvilágítás, egyéni megvilágítás, speciális tanulóasztal, 

tankönyvkiválasztás, speciális füzet, megfelelő íróeszköz) a követelmények mennyiségi és 

minőségi teljesítése a gyengénlátó tanulók egyéni adottságai szerint várható el. Ennek érdeké-

ben több gyakorlási lehetőségre és alkalmanként több időre van szükség. A gyengénlátó és a 

látásukat praktikusan használó aliglátó tanulók iskolai nevelésének-oktatásának is alapvető 

célja a felnőttélet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át 

tartó tanulásra való felkészítés. A gyengénlátó, aliglátó tanulónak is szüksége van azokra az 

ismeretekre, készségekre, attitűdökre, melyek birtokában alkalmazkodni tud a társadalmi kör-

nyezet változásaihoz. A Nemzeti alaptantervben megjelenő tartalmak speciális ismeretekkel, 

képességekkel, attitűdökkel egészülnek ki. 

 

Az iskolai nevelő-oktató munka tartalmi szabályozása és szabályozási szintjei 

Tanulási és nevelési célok 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott nevelési 

célok megvalósítása lehetséges, de mindenkor figyelembe kell venni, hogy a tanulók egyéni 

adottságai többnyire eltérnek az ép tanulók adottságaitól. Mindkét csoportba tartozó tanulók 

számára biztosítani kell a tanuláshoz és a társadalmi beilleszkedéshez szükséges speciális is-

meretanyagot (speciális technikák és eszközök használata stb.) és a készségfejlesztést (önálló 

tanulásban használható eljárások, lényegkiemelés, megtartó emlékezet növelése, szóbeli kife-

jezőképesség gazdagítása, célszerű munkaszokások kialakítása, vizuális megfigyelőképesség 

fejlesztése stb.). A nevelési célok sérülésspecifikus tartalmakkal egészülnek ki. 

Testi és lelki egészségre nevelés 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók ismerjék meg látássérülésük kórokát, az ebből eredő követ-

kezményeket, fizikai terhelhetőségüket (pl. nehéz súlyok emelésének kerülése)! 

A tanulók sajátítsák el a higiénés szabályokat, a szem óvásának, tisztántartásának módját, 

tartsák be a látáskímélő előírásokat! 

A gyerekek, fiatalok ismerjék az egészséget károsító tényezőket, a helyes táplálkozás előnye-

it! 

Kerüljék – majd a felnőttélet során is – a káros függőségeket! 

Tanulják meg az egészségükkel kapcsolatos kérdések megfogalmazását, egészségügyi igé-

nyük és problémájuk kommunikálását! 

Ismerjék meg a szembetegségek miatt javasolt és ellenjavallt mozgásformákat, sportokat! 

Sajátítsák el a sportolás során is szükséges optikai segédeszközök helyes használatát (pl. 

úszószemüveg)! 
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Feladat a gyengénlátásból, aliglátásból fakadó fokozott balesetveszély megelőzése. 

Mozgásfejlesztő szakember – (gyógy)pedagógus/gyógytestnevelő – segítsége teszi lehetővé 

számukra a jobb mozgásállapot kialakítását, a járási, testtartási hibák, túlmozgások megszün-

tetését. 

A tanuló minél jobban fogadja el szemészeti állapotát és az abból fakadó nehézségeket, speci-

alitásokat! Legyen nyitott és motivált mások nehézségeinek megismerésére, elfogadására, 

mások segítésére! 

Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók személyiségfejlődésének alakulásában alapvető szerepe van a 

megfelelő tanulási környezet kialakításának. Jelentős annak tudatosítása, hogy mindannyian 

felelősek saját biztonságuk, sorsuk és életpályájuk alakulásában. 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók környezete bátorítsa és tegye lehetővé számukra szükségleteik 

és érzelmeik kifejezését, továbbá adjon számukra objektív visszajelzéseket! 

A látássérült gyermekeket, fiatalokat hozzá kell segíteni a kulturált magatartás elsajátításához, 

a fogyatékosságokat eltérő módon toleráló közösségekben jó emberi kapcsolatok kialakításá-

hoz. Értelmi képességeik mellett érzelmi intelligenciájuk fejlesztése is szükséges személyes és 

szakmai sikereik érdekében. 

Támogatást igényel a látássérülés tényének feldolgozása, az ebből adódó személyiségproblé-

mák felismerése, a kompenzációs készségek tudatos fejlesztése. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók tanulják meg felismerni a csoportban elfoglalt szerepüket és 

kibontakozási lehetőségeiket! 

A tanulók tudjanak az életkoruknak és állapotuknak megfelelően reális döntéseket hozni, egy-

re nagyobb önállóságot és felelősséget vállalni! A családi életre való felkészítésben figyelmet 

kell fordítani a következő témákra: pozitív családminták, a családalapítás feltételei, a látássé-

rülés szerepe a közös élet alakításában, felelősségteljes gyermekvállalásra, gyermeknevelésre 

készülés. 

A tanulók tudják felmérni, hogy milyen területen és milyen fokú segítségre van szükségük, 

azt tudják is kommunikálni! 

A tanulók tudjanak segítséget kérni és elfogadni! Ismerjék fel, hogy mikor és milyen fokú 

segítségre van szükségük! Ismerjék fel, ha másoknak segítségre van szükségük! Tudják reáli-

san megítélni, hogy képesek-e a segítségnyújtásra! Tudjanak segítséget nyújtani vagy a másik 

részére segítséget kérni! 

Az oktatók személyiségfejlesztő munkája járuljon hozzá, hogy a tanulókban kialakuljon az 

empátia, a segítő magatartás! 

A tanulók kooperáljanak a nem látássérült társaikkal, tudják kezelni a konfliktusokat, kölcsö-

nösen tiszteljék egymást! 

A tanulók tudjanak felelősséget vállalni önmaguk és közösségük iránt, értsék az önkéntesség 

fogalmát, szerepét, abban vállaljanak aktívan részt! 
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Médiatudatosságra nevelés 

Az iskola és a pedagógus vállaljon hangsúlyos szerepet a gyengénlátó, aliglátó tanulók szó-

kincsfejlesztésében, a kommunikációs helyzetek során mutatkozó – a látássérülésből adódó – 

nehézségek kompenzálására. 

A hagyományos írott csatornák használatához a gyengénlátó, aliglátó tanulók szerezzék meg a 

megfelelő ismereteket a látásjavító speciális eszközök alkalmazásáról! Ismerjék a könyvtár-

használat szabályait! Tanulják meg a könyvtárak látássérült személyeknek nyújtott szolgálta-

tásainak igénybevételét! 

A tanulók legyenek képesek az önálló ismeretszerzésre infokommunikációs csatornák és spe-

ciális digitális eszközök, programok felhasználásával (pl. nagyítóprogram)! 

A tanulók kapjanak segítséget ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani az infokommunikációs fej-

lődéssel és a speciális digitális eszközök fejlődésével! 

A tanulók az önálló ismeretszerzés érdekében szerezzenek jártasságot az internet-

használatban képernyőolvasó programmal! 

A tanulók ismerjék a kommunikáció és médiahasználat etikus formáját, az információözönben 

és a közösségi portálokban rejlő veszélyeket! 

A tanulás tanítása, pályaorientáció, gazdasági és pénzügyi nevelés  

Az iskola feladata a látásos megismerésben fennálló nehézségek kompenzálását segítő adap-

tációs eljárások megismertetése, alkalmazásuk begyakoroltatása. Olyan tudást kell kialakítani, 

hogy a tanulók aktívan vállalhassanak szerepet a számukra kedvező külső feltételek, körül-

mények kialakításában. 

Az iskola a tanulóknak lehetőséget ad az önkorrekció, az együttműködés képességének fej-

lesztésére, a rugalmas gondolkodás elsajátítására. 

A látássérült szakirányon végzett gyógypedagógusok feladata optikai segédeszközök (szem-

üveg, távcsőszemüveg, különböző nagyítók, elektronikus olvasókészülék stb.) és az önálló 

tanulást segítő speciális szoftverek alkalmazásának megtanítása. 

A gyógypedagógusok feladata továbbá a látásteljesítményhez igazodó, egyénre szabott tanu-

lási stratégia, célszerű rögzítési módszerek kifejlesztése. 

Az oktatók teendője, hogy segítsék a tanulók egyénre szabott tanulási stratégiájának kialakítá-

sát. 

A pedagógusok a családdal és a látássérült tanulóval közösen mérjék fel és keressék meg a 

továbbtanulás legoptimálisabb és legreálisabb lehetőségeit! A látássérült tanuló továbbtanu-

lásra való felkészülése/felkészítése szintén közös munka és felelősség. 

A tanulók ismerjék meg (szemészeti, fizikai állapotukat figyelembe véve) az általuk eredmé-

nyesen, sikeresen végezhető munkaterületeket, foglalkozásokat! 

A tanulók korlátozott munkavállalási lehetőségei miatt fokozottan szükséges pozitív attitűdjük 

kialakítása az értékteremtő munka, a munkalehetőségek keresése iránt. 
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Az oktatók fordítsanak kellő figyelmet a gazdálkodás képességének alapozására! A tanulók 

váljanak képessé a pénzfajták felismerésére, életkoruknak megfelelően fejlődjön a pénzzel 

való bánni tudás képessége! 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók sajátítsák el a nemzeti, kulturális örökségünk megismerésének 

sajátos, a látássérült embereket segítő módjait is, pl. tapintható tárlatok, akadálymentes web-

lapok látogatása. 

Az aktív állampolgárrá válás érdekében a tanítványok ismerkedjenek meg a fogyatékos sze-

mélyek jogairól szóló egyezményekkel, az esélyegyenlőség biztosításáról szóló jogszabályok-

kal, tartsák számon a látássérült személyek érdekvédelmi szervezeteit! 

A tanulók aktív részvételére építő tanítás során alakuljon ki bennük motiváltság és beállítódás 

ez irányú önálló ismeretszerzésre! 

A fenntarthatóság, környezettudatosság 

A látássérült tanulók számára minél több közvetlen tapasztalatot szükséges biztosítani a ter-

mészeti valóságról, az anyagtakarékossággal és az újrahasznosítással kapcsolatos teendőkről. 

 

A tanulás és tanítás alapelvei 

Aktív tanulás 

A pedagógus feladata és felelőssége, hogy a gyengénlátó, aliglátó tanulók vizuális funkcióit is 

figyelembe vegye tudásuk kialakításakor. 

Az aktív tanulás támogatásához a gyengénlátó, aliglátó tanulók egyéni látásteljesítményének 

megfelelő speciális segédeszközök használata szükséges. 

 

Tanulási környezet 

A tanulási környezet fizikai feltételei 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók számára a megfelelő tanulási környezet fizikai feltételeinek 

biztosítása alapvető fontosságú. A terem megfelelő pontján elhelyezett speciális tanulópad, a 

tanuló látási funkcióinak megfelelő megvilágítás, a speciális optikai segédeszközök, a speciá-

lis gyengénlátós füzetek, adaptált taneszközök stb., továbbá a megfelelő nagyítóprogrammal 

rendelkező IT-eszközök mind a tanulók optimális tanulását biztosítják. 

 

A tanulási környezet társas feltételei 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók későbbi társadalmi integrációja már az iskolában elkezdődik, 

így fontos, hogy látássérülésük miatt ne maradjanak ki intézményi és osztályszinten szervezett 

programokból, továbbá, hogy részt vegyenek a tanulókat érintő döntési folyamatokban. 

A látássérült tanulók teljesítményét az oktatónak reális, egyben támogató visszajelzést adva 

kell méltányolnia úgy, hogy az erősítse a tanulók önbizalmát is. 



 

 

41 

 

Az iskola minden dolgozójának felelőssége, hogy a látássérült tanulók ne legyenek iskolai 

zaklatás áldozatai, de ők se váljanak zaklatóvá. 

Csak a megfelelő iskolai légkör, a nyílt kommunikáció képes biztosítani, hogy a gyengénlátó, 

aliglátó tanulók képesek legyenek tanulási problémájuk és személyes nehézségeik jelzésére.  

Az osztálytársak részéről a gyengénlátó, aliglátó tanulók iránti tisztelet és elfogadás sok eset-

ben tanári segítséggel alakul ki. A látássérült tanulóknak is tisztelniük kell az osztálytársak 

egyéni különbségekből eredő sokféleségét. 

A tanulási környezet megteremtésének pedagógiai irányelvei 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók is aktívan vegyenek részt párban vagy csoportban végezhető 

tanulási formákban! 

A pedagógus feladata és felelőssége, hogy úgy tervezze a tanulási feladatokat és feladatcso-

portokat, hogy az a látássérült tanulók képességeinek (látásteljesítményeinek) megfelelő le-

gyen. 

A tanuláshoz és az értékeléshez a gyengénlátó, aliglátó tanulók számára szükséges biztosítani 

a megfelelő speciális tan- és (optikai) segédeszközöket. 

 

Egyénre szabott tanulási utak, a tanulói sokféleség figyelembevétele 

Figyelembe kell venni, hogy a gyengénlátó, aliglátó tanulók látássérülésük, illetve egyéb csat-

lakozó sérülésük miatt gyorsabban elfáradhatnak, esetleg kevésbé terhelhetők, több és hos--

szabb pihenést igényelhetnek. 

Személyre szabott tanulás és pedagógiai támaszrendszerek 

A személyre szabott, adaptív tanulás feltételeinek megteremtése gyengénlátó, aliglátó tanulók 

esetén az egyéni látásteljesítményüknek megfelelő speciális eszközök használatával is kiegé-

szül. 

Személyre szabott tanulás és differenciált oktatás 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók személyre szabott tanulásához szükséges az oktatók együtt-

működése a látássérült tanulók gyógypedagógusával. 

Általánosan alkalmazott differenciált tanulásszervezési módok  

Látásteljesítményétől függetlenül a gyengénlátó, aliglátó tanulók is képesek részt venni drá-

mapedagógiai, kooperatív technikán alapuló tanulási-tanítási folyamatban, továbbá csoport- 

és páros munkában. 

Differenciálás esetén az oktató felelőssége, hogy a feladatok ne különítsék el az osztálytól a 

látássérült tanulókat. 

Alapvető fontosságú a tanulók látássérüléséhez illeszkedő, egyéni fejlődéséhez megválasztott 

módszertani eljárások alkalmazása a különböző pedagógiai színtereken. 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók optimális tanulása-tanítása az oktatók és a(z utazó) gyógype-

dagógus, továbbá a család és a környezet együttműködése során valósulhat meg. 

 



 

 

42 

 

Mérés, értékelés és visszajelzés 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók esetében az egyéni látásteljesítményből adódó adottságokat 

(munkatempó, pontosság stb.) nagymértékben figyelembe kell venni. 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók fejlődése esetenként csak önmagukhoz viszonyítható. 

Felmérések, értékelések esetén a gyengénlátó, aliglátó tanulók számára egyéni igény szerint a 

feladatlapok nagyítása szükséges. Így is lehetséges, hogy bizonyos feladatokat (grafikonok, 

térképek, képek, grafikák stb.) a tanuló látásteljesítménye miatt nem képes megoldani. 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók felmérés, vizsga esetén engedményeket vehetnek igénybe 

(többletidő, adaptált feladatok stb.). 

A látássérülés maga nem ok a tantárgyi felmentésre. 

A NAT, a kerettantervek és a helyi tanterv 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban és a választott kerettantervben foglaltak az irányadók. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vo-

natkozó kerettantervi tartalmak a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvénye-

síthetők. Ha a tanulót állapota akadályozza a tananyag elsajátításában, akkor az Irányelvben 

megadott módosítások figyelembevételével javasolt a helyi tanterv elkészítése. Minden tanu-

lási terület oktatásában érvényesüljön a látásteljesítményhez igazodó szemléltetés, a látássérü-

lés tényét figyelembe vevő munkakörülmények kialakítása, a látóképesség kihasználására 

nevelés, valamint speciális tantárgyi módszertani eljárások alkalmazása, a feladatok megvaló-

sításához szükség esetén tágabb időkeret kijelölése, az egyéni adottságok figyelembevétele az 

értékelés során. 

 

Kompetenciafejlesztés, kiemelt kompetenciaterületek 

Alapkompetenciák 

Az alapkompetenciák elsajátításához a gyengénlátó, aliglátó tanulóknak szükségük van 

egyénre szabott speciális, adaptált taneszközökre és környezetre, továbbá optikai segédeszkö-

zökre, speciális módszertani eljárásokra. 

A tanulás kompetenciái 

Az egyénileg szükséges optikai segédeszköz ismerete, készségszintű használata az önálló ta-

nulás feltétele. 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók a szokásrend kialakítására megteremtik a megfelelő tanulási 

környezetet: emelhető asztallapú munkaasztal, megfelelő világítás, optikai eszköz biztosítása 

stb. 

A hatékony tanulás feltétele a személyiség és a látássérülés szempontjából leghatékonyabb 

tanulási módszerek és stratégiák begyakorlása. 

A pozitív attitűd folyamatosan fennálló motivációt, fejlett teherbíró, alkalmazkodó és kudarc-

tűrő képességet feltételez. 
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A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók számára a megfelelő látási kontroll hiányának következtében 

nehezített a kommunikáció, a metakommunikáció által terjedő információk érzékelése, meg-

értése, feldolgozása és alkalmazása. Tanári irányítással válnak képessé a kommunikációban 

használt paralingvisztikai eszközök használatára (a beszédhang minőségének változtatása, az 

arckifejezések, gesztusok alkalmazása). 

A tanulók az ismeretszerzés és az írásos kommunikáció során szükség esetén a látássérült 

személyek számára kifejlesztett speciális szoftvereket használnak. 

A pozitív attitűd kialakítása magában foglalja a nyilvánosság előtti magabiztos megszólalásra 

való törekvést. 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók esélyegyenlőségét növeli a társadalmi beilleszkedésben az 

idegen nyelv tudása. 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók számára is szükséges az idegen nyelvek iránti érdeklődés, az 

interkulturális kommunikációs lehetőségek használata speciális segédeszközök segítségével. 

 

A digitális kompetenciák 

Az ismeretek kiegészülnek a szabályos, tízujjas gépírás elsajátításával. 

A digitális kompetencia felöleli a speciális képernyőnagyító, olvasó programok használatát, a 

látássérült embereket érintő weboldalak ismeretét is. 

A tanulók képesek a számukra megfelelő tanulási/munkakörnyezet kialakítására, ahhoz segít-

ség kérésére: megfelelő méretű monitor, másolóállvány, egyedi megvilágítás, speciális prog-

ram stb. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók segítséget igényelnek a kvantitatív és kvalitatív adatok össze-

gyűjtésében, rendszerezésében, a modellek használatában. 

Fokozott látásvédelem szükséges egyes empirikus megközelítések (például kísérlet, megfi-

gyelés, modellezés) alapvető eljárásaihoz. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A saját szembetegséggel kapcsolatos ismeretek megszerzése, a higiéniai szabályok betartása, 

a látáskímélő életmód kialakítása. 

Fokozott figyelem a konstruktív kommunikáció képességének kialakítására, mások bizalmá-

nak elnyerésére, eredményes stressz-, frusztráció- és konfliktuskezelésre. 

A látássérült személyek jogainak, pozitív diszkriminációs lehetőségeinek ismerete. 

A gyengénlátó, aliglátó, vak tanulók ismeretekre tesznek szert a látássérülésükkel kapcsolatos 

jogaikról, a látássérült személyek érdekvédelmi szervezeteiről. 
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A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A gyengénlátó, aliglátó tanuló látóképességétől függ képi gondolkodása, ábrázolási, önkifeje-

zési készsége. 

A tanuló élményeinek, érzéseinek színvonalas kifejezése erős kontrasztos hatást biztosító 

képalkotó technikák elsajátításával, a megfelelő rajzeszközök használatával, aliglátás esetén 

pedig agyag mintázásával, plasztikával biztosítható. 

Tudatosuljon a tanulóban, hogy társas kapcsolatainak alakításában jelentősége van a saját 

külső megjelenés esztétikumának is. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A gyengénlátó, aliglátó tanulóknak, fiataloknak ismerniük kell azokat a látássérülésből adódó 

nehézségeket, melyek a munkavállalást befolyásolják. 

A sikeres munkavállaláshoz szükséges, hogy a gyengénlátó, aliglátó tanulók reálisan ismerjék 

saját erősségeiket és fejlesztendő területeiket. Tudatosuljanak a munkavégzéssel kapcsolatos 

jogok és etikai alapelvek! 

 

A tanulási területek és a tanulási területekhez kapcsolódó tantárgyak kimeneti tanulási céljai 

Magyar nyelv és irodalom 

A gyengénlátásból, aliglátásból fakadó sajátos nehézségek miatt az olvasás-írás tananyagának 

elsajátításához az 1. és a 2. évfolyamon – a rehabilitációs célú tanórák keretének terhére – 

magasabb óraszám biztosítása javasolt. 

Az ismeretanyag elsajátításához indokolt lehet a rövidebb terjedelmű olvasmányok (kötelező 

olvasmányok) választása, de a hosszabb művek esetében a hangos/digitális könyvek olvasása 

is megvalósítható. Az olvasási tempót, a hangsúlyos olvasást érintő követelmények meghatá-

rozásakor szükséges a látásteljesítmény figyelembevétele. 

Az írás tanításánál törekedni kell az áttekinthető, rendezett, olvasható írásképre, amelyet a 

tanuló saját adottságainak megfelelő betűméretben és taneszközökkel teljesít. 

Többletidő biztosítása szükséges a helyesírási szótárak, lexikonok, a könyvtárak használatá-

nak megtanítására, az egyéni szükséglet szerint alkalmazott olvasókészülék, nagyító használa-

tának begyakorlására. 

Kiemelt feladat a gyengénlátó, aliglátó tanulók segítése a metakommunikáció értelmezésében, 

önálló alkalmazásában. 

A könyvtárhasználat az iskolai könyvtár használatán túl segíti a tanulókat, hogy megtanulja-

nak ismeretlen könyvtárban segítséget kérni és ezúton tájékozódni. Lehetőség szerint ismerjék 

meg az elektronikus könyvtárat és igénybevételét, a látássérült személyeket érintő informáci-

ókat közlő weboldalakat. 
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Kívánatos a dramatizálás során a játékbátorság növelése, a közönség előtti megszólalás lehe-

tőségének biztosítása. 

Matematika 

Speciális szemléltetés és segédeszközök biztosítása mellett a gyengénlátó, aliglátó tanuló is 

ismeri és használja a matematikai jeleket, képleteket, modelleket, geometriai ábrákat, grafiko-

nokat. 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók matematikaoktatásának is kiemelt területe a biztos számolási 

készség kialakítása, hangsúlyt fektetve a fejszámolási készség fejlesztésére, az ismerethordo-

zók (feladatgyűjtemények, táblázatok, számológépek) használatára. 

A tanítás során használt eszközök, módszerek és követelmények meghatározásakor kiemelten 

figyelembe kell venni az alábbiakat: 

a szemléltetéshez és a tanulói munkához gyakran speciális (adaptált) eszközöket kell használ-

ni (speciális vonalzó, körző stb.); 

a követő, alkotó képzelet fejlesztéséhez használt diagramok, grafikonok, ábrák legyenek 

könnyen áttekinthetők, kontrasztos színűek; 

alacsony látásteljesítmény esetén a diagramok, grafikonok alkalmazása nehézségbe ütközhet, 

így szükséges a vizuális észlelés lehetőség szerinti kiegészítése haptikus (tapintásos) megis-

meréssel; 

a geometria tanítása során a vizuális észlelés lehetőség szerinti kiegészítése haptikus megis-

meréssel; 

a mérés, szerkesztés jelentősen függ a látássérülés mértékétől, ezért a pontosság szempontjá-

ból szükséges engedményeket tenni. 

Az értékelés során engedmények tehetők a mérés pontossága, grafikonkészítés, térbeli építé-

sek, írásbeli munkák esztétikuma terén. 

Látássérülése miatt a tanuló felmentése indokolatlan. 

 

Történelem és állampolgári ismeretek 

Történelem 

A térben, időben történő tájékozódáshoz szükséges az adaptált történelmi térképek használata, 

a térképjelek ismerete. 

Az interneten történő információgyűjtés során szükség esetén optikai segédeszköz, speciális 

képernyőnagyító, olvasó szoftver alkalmazása szükséges. 

Állampolgári ismeretek 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók ismerjék meg a látássérült személyekre vonatkozó jogi szabá-

lyozást! 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók ismerjék a látássérült személyek érdekvédelmi szervezeteit! 
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Természettudomány és földrajz  

A tanulók vizuális megfigyelőképességének fejlesztésével, széles tapasztalati bázis biztosítá-

sával (hallás, szaglás, tapintás kiegészítő szerepe) érhető el a tervszerű megfigyelés elsajátítá-

sa. 

Az IKT lehetőségeinek kihasználása, pl. kísérletek követése lassítási-nagyítási, gyors megis-

métlési lehetőséget biztosító videókkal. 

A teljes látást igénylő jelenségek megismertetése csak az ismeret szintjén szükséges (egyes 

fizikai, kémiai, biológiai jelenségek, pl. fénytan). 

A tananyagba szükséges beépíteni a gyengénlátással kapcsolatos fizikai és biológiai ismerete-

ket, valamint lehetőséget kell adni a tanári és a tanulói kísérletekben való aktív részvételre.  

A tanulók számára minél több közvetlen tapasztalatot szükséges biztosítani a természeti, tár-

sadalmi valóságról. 

A természeti és a technikai környezet kölcsönhatásainak megfigyeltetése modellezés révén is 

lehetséges. 

A vizuális megfigyelés, képzelet, emlékezet fejlesztése előkészíti az adaptált ábrák, diagra-

mok, grafikonok értelmezését, a térképek használatát. 

Fokozott látásvédelem a kísérletek során. A fizikai és kémiai tantárgy esetén gyakran szüksé-

ges a kísérletek adaptálása, gyengénlátó, aliglátó tanulók által követhetővé tétele (láthatóvá 

tétel, védőszemüvegek használata), önálló vizsgálódások, megfigyelések egyéni segítése. 

A követelmények tekintetében – a balesetek elkerülése érdekében – a tanulói kísérleteknél 

egyéni elbírálásra van szükség. 

A követelményeknek ismeretanyag szempontjából teljeskörűen, de a gyengénlátó, aliglátó 

tanulók által használt eszközzel kell eleget tenni. 

A tartalom feldolgozása során biztosítani kell a gyengénlátó, aliglátó tanulók számára hasz-

nálható térképeket (lényegkiemelő, kontrasztos, esetenként tapintható jelzések stb.). 

Színvak tanulók számára speciális jelzések alkalmazása szükséges a térképeken. 

Filmek, fotók bemutatásához besötétíthető terem szükséges. 

Aliglátó tanulók számára engedmény adható a térképről történő helymeghatározás leolvasásá-

ban, a távolságmérés pontosságában. 

 

Idegen nyelv 

Az idegen nyelvek tanulása a gyengénlátó és az aliglátó tanulók számára a látó társadalomba 

való beilleszkedést és az esélyegyenlőséget is célozza. 

A beilleszkedés és az esélyegyenlőség érdekében kiemelten fontos a mindennapokban előfor-

duló nehezített élethelyzetek gyors megoldását lehetővé tevő (információkérés, tájékozódás, 

segítségkérés, fejlett kommunikációs készség kialakítása az idegen nyelv használatában) tar-

talmak beépítése a helyi tantervbe. 
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A tanulás-tanítás folyamatát a hallás utáni tanulás hangsúlya jellemzi, ezért a hallási figyelem 

és az emlékezet fejlesztése szükséges. 

A kevesebb látási információ miatt kiemelt figyelmet kell fordítani az idegen nyelv helyesírá-

sának minél tökéletesebb elsajátítására. 

Az információs és kommunikációs technikák alkalmazási képességének fejlesztése, az elekt-

ronikus szótár használatának megtanítása javasolt. 

 

 

 

 

Művészetek 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók az élet minden területén több nehézséggel küzdenek, mint ép 

társaik, ezért a készségek fejlesztése mellett kiemelten fontos a művészetek személyiségfor-

máló hatása. 

Vizuális kultúra 

A vizuális kultúrán belül a síkbeli ábrázolás mellett – elsősorban az aliglátó tanulók esetében 

– a hangsúly a térbeli plasztikus megjelenítésre (mintázás, makett, agyagozás stb.) helyeződik.  

Fokozottan szükséges az erős kontrasztos hatást elérő, jó minőségű eszközök biztosítása a 

látássérült gyermek számára a megfelelő vizuális élmény megszerzéséhez. 

A szerkesztési feladatoknál a pontosság terén engedményeket kell tenni. 

A színvak, színtévesztő tanulók rajzeszközeit színmegjelöléssel kell ellátni. 

A szerkesztési feladatoknál a pontosság a látásteljesítmény függvényében követelhető meg. 

Ének-zene 

Az ének-zene ismeretanyagában a hallásos tanulás kerül előtérbe. A zenei jelrendszer megis-

meréséhez egyéni segítségnyújtás, gyakran nagyított kotta szükséges. Aliglátó tanulók értéke-

lésekor a kottaolvasásban a vizuális tájékozódás nehezített volta miatt engedményeket kell 

tenni. 

 

Technológia 

Digitális kultúra 

A szabályos gépírás tanítása a gyengénlátó, aliglátó tanulók esetében kiemelten fontos annak 

érdekében, hogy a mindennapi életben adódó írásbeli feladataikat (dolgozat, önéletrajz stb.) 

esztétikus külalakkal készíthessék el. 

Az aliglátó tanulók számára a képernyő adaptálása vagy speciális képernyőnagyító, olvasó 

programok alkalmazása szükséges. 
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Technika és tervezés 

A tanulási terület tartalmába mindazon ismeretek beépülnek, melyek a gyengénlátó tanulók 

mindennapi életvezetéséhez, mind teljesebb önálló életviteléhez szükségesek, illetve alakítják 

későbbi pályaválasztásukat. 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók pályaorientációja szempontjából fontos, hogy hatékony fej-

lesztést kapjanak a technikai jellegű munkafolyamatok tervezéséhez, kivitelezéséhez, munka-

kultúrájuk megalapozásához. 

Időtöbblet biztosítására van szükség a különböző anyagok többoldalú érzékleti megismerésé-

re, az adaptált eszközökkel történő mérésre az egyéni igényeknek megfelelően. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a balesetmentes szerszámhasználatra, a látássérült emberek 

életvitelét segítő speciális eszközök használatára (beszélő mérleg, adaptált tűbefűző, mérősza-

lag stb.). 

Bizonyos munkatevékenységeknél tekintettel kell lenni a színtévesztő, színvak tanulók külön-

leges igényeire. 

Szükséges a speciális közlekedési ismeretek, a mindennapi tevékenységek elsajátítása. 

Az értékelés során kapjon hangsúlyt a tanuló önmagához mért fejlődése, figyelmet az esetleg 

csatlakozó egyéb sérülés! 

 

Testnevelés és egészségfejlesztés 

Testnevelés 

A gyengénlátó tanulók az állapotuknak megfelelő speciális mozgásnevelésben vesznek részt. 

A tantárgy a látássérült tanulók térbeli tájékozódásának, mozgásuk harmóniájának kialakítá-

sában kiemelt szerepet kap. A testnevelés hozzájárul a látássérült tanulók mozgásbiztonságá-

nak növeléséhez, a látás-mozgás koordinációjának fejlődéséhez. 

A rendszeres fizikai aktivitás kiemelt cél. A helyi tanterv a testnevelésnek a NAT-ban és a 

választott kerettantervben meghatározott fejlesztési feladatai közül tartalmazza a nem ellenja-

valltakat, valamint a diagnózis ismeretében ajánlott speciális tartalmakat, beépítve a gyógy-

testnevelési eljárásokat. 

A speciális tartalmak kialakításánál figyelemmel kell lenni: 

a mozgásbiztonság kialakítására, a mozgás-látás koordinációjának fejlesztésére, a tájékozódó 

képesség fejlesztésére, 

a helyes testtartást segítő gyakorlatokra és a meglévő mozgásszervi betegségek korrekciós 

gyakorlataira. 

A követelmények meghatározása mindig a gyermek egyéni állapotától függ, a látásteljesít-

mény, a szembetegség kihatásai és a társuló mozgásszervi betegség figyelemvételével. 

Amennyiben lehetőség van rá, meg kell ismertetni a gyengénlátó, aliglátó tanulókat a látássé-

rült személyek sportolási lehetőségeivel, és biztosítani kell az abban való részvételt (pl. atléti-

ka, csörgőlabda, úszás). 
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Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás  

 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció céljai és feladatai a kötelező okta-

tás teljes vertikumában azonos súllyal jelentkeznek, azaz a nevelés-oktatás teljes folyamatába 

be kell épülniük. Mindamellett az egyéni igények szerint külön habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozások szervezése is szükségszerű, melyek a döntően individuális jelleg miatt egyéni 

vagy kiscsoportos foglalkoztatási formában valósíthatók meg. Az aliglátó, gyengénlátó tanu-

lók habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozásai általában a következő területeket 

érintik: 

látásnevelés (a látási funkciók fejlesztése, optikai és elektronikus segédeszközök használata); 

speciális IKT-ismeretek (pl. gépírás, nagyító, beszélő szoftverek, laptophasználat); 

mozgáskorrekció (finommozgás, nagymozgás); 

az olvasási készség fejlesztése; 

tájékozódásra és közlekedésre nevelés (tájékozódás vizuális támpontok alapján, tájékozódás 

hosszú fehér bottal, közlekedési önállóság); 

tapintó írás-olvasás aliglátó vagy progrediáló (romló diagnózisú) szembetegség esetében 

(Braille- írás, -olvasás); 

személyiségkorrekció; 

diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia reedukáció; 

logopédiai ellátás; 

gyógytestnevelés; 

mindennapos tevékenységek (önkiszolgálás, egészségmegőrzés, speciális munka- és háztartási 

eszközök használata); 

a tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, eszközök, 

módszerek biztosítása. 

 

1.6.1.4. A hallási fogyatékos tanulók iskolai oktatásának irányelvei 

 

A hallási fogyatékos (továbbiakban: hallássérült) tanuló 

Hallássérülésnek nevezzük a hallószerv valamely részének veleszületett vagy szerzett sérülé-

sét, illetve fejlődési rendellenességét, amelynek az éptől eltérő hallásteljesítmény lesz a kö-

vetkezménye. 

A hallássérülés gyűjtőfogalom. Hallássérült személyek a nagyothallók, a siketek és a cochleá-

ris implantátumot (továbbiakban: CI) viselők. A cochleáris implantátum a belső fülbe ültetett 

hallásjavító eszköz. A hallássérült tanulónál – a hallás hiánya vagy csökkenése miatt – a szo-

kásostól eltérhet a nyelvi kommunikáció (beszédértés, szövegértő olvasás, szókincs, nyelvi 
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szerkezetek értése és használata, hangzó beszéd stb.) fejlettsége, ennek következtében a meg-

ismerő tevékenység és a teljes személyiség fejlődése is megváltozhat. A tanuló nyelvi kom-

munikációja intenzív fejlesztést igényel, mert ennek szintje nem feltétlenül korrelál életkorá-

val, hallásállapotával. 

A nagyothalló tanulónál (enyhe nagyothallás esetén a beszédhangok frekvenciatartományában 

mért hallásveszteség 30–45 dB közötti; közepes nagyothallás esetén a beszédhangok frekven-

ciatartományában mért hallásveszteség 46–65 dB közötti; súlyos nagyothallásnál a beszéd-

hangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 66–90 dB közötti) a hallás csökkenése 

akadályozottságot jelenthet a hangzó beszéd elsajátításában és értésében. Ennek mértéke a 

súlyos kommunikációs zavartól a normál nyelvhasználat megközelítésének szintjéig terjedhet.  

A hallássérült tanulók populációjának napjainkra jellemző változása komoly gondot okoz a 

szakterületi intézmények gyógypedagógusainak, mivel a diszfázia (esetünkben a hallássérü-

léshez társuló neurogén eredetű nyelvi zavar) korábban nem alkalmazott módszertani eljárá-

sokat és óraszervezési technikákat igényel. Javasolt a speciális módszertani és óraszervezési 

technikák alkalmazása. 

Más esetben a halmozottan fogyatékos hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók hallásveszte-

ségéhez mozgáskorlátozottság, látás-, értelmi fogyatékosság, tanulási vagy a fejlődés más 

zavarai társulhatnak. A halmozottan fogyatékos hallássérült tanulók nevelhetősége, oktatható-

sága a fentiek következtében súlyosan nehezített. Javasolt az óvodában és az alapozó szakasz-

ban a fokozott egyéni és kiscsoportos fejlesztés, a gyógypedagógiai asszisztens vagy a kétta-

náros modell alkalmazása. 

A hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált tanulók személyisége az előző csopor-

tokhoz viszonyítva még sérülékenyebb; nehezen dolgozhatják fel a hallás elvesztésével fellé-

pő állapotváltozást, vagyis: a nehezített kommunikációt, a környezettel való kapcsolatuk be-

szűkülését. Ebben az esetben fokozott segítséget igényelnek a kompenzációs csatornák kiala-

kításához. 

 

A hallássérült tanulók fejlesztésének alapelvei 

A hallássérült gyermekek, tanulók speciális oktatását-nevelését-fejlesztését elláthatja hallássé-

rültek speciális gyógypedagógiai intézménye, többségi általános iskola, vagy más, speciális 

szolgáltatást nyújtani tudó intézmény. Ebben az esetben a speciális, szakspecifikus ellátást a 

hallássérült gyermekek és tanulók megsegítésekor a hallássérültek pedagógiája szakirányon 

végzett gyógypedagógus (szurdopedagógus) látja el. A tanulói szükségletek ismeretében 

szakmai támogatás igényelhető: 

az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményektől (EGYMI); 

a pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézményektől; 

a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményektől; 

az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetésére kijelölt intézményektől. 

A hallássérült tanuló fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa mellett döntően 

befolyásolja a hallássérülés bekövetkeztének, felismerésének időpontja, kóroka, mértéke, se-

gédeszközzel való ellátásának, a fejlesztés megkezdésének ideje. A hallássérült gyermekek 
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fejlesztése az általános pedagógiai tevékenységen kívül egészségügyi és pedagógiai célú habi-

litációs és rehabilitációs foglalkozások, eljárások folyamatában valósul meg. A komplex ellá-

tás a korai fejlesztésre és óvodai nevelésre építkezve, döntően a szurdopedagógiában haszná-

latos módszerek alkalmazásával, megfelelő audiológiai ellátással, a jól beállított hallókészülé-

kek és hatékony hangátviteli technikák használatával és/vagy a legkorszerűbb műtéti technika 

alkalmazásával beépített cochleáris implantátumokkal történik. 

A felsoroltak együttesen határozzák meg a hallássérült tanuló eredményes nevelhetőségét, 

oktathatóságát. A rendszeresen végzett mérési, speciális pedagógiai vizsgálati, megfigyelési, 

tapasztalati eredmények figyelembevétele, valamint az audiológus szakorvossal történő fo-

lyamatos kapcsolat elengedhetetlen feltétele az eredményes gyógypedagógiai és egészségügyi 

habilitációs és rehabilitációs tevékenységnek. A szakszerű pedagógiai munka végzéséhez 

mindezen ismeretek, valamint elemi technikai tudnivalók (hallókészülék stb. kezelésében tá-

jékozottság) szükségesek a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő-oktató pedagógus 

számára. 

 

A hallássérült tanulók többségi iskolában történő együttnevelése 

A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 

eszközrendszert minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletek határoz-

zák meg. A többségi iskolában történő együttnevelés a szülő/gyógypedagógus/oktató közös 

döntését igényli az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelem-

bevételével. Az együttnevelés nem lehet formális, a befogadó iskolának szükséges változtatá-

sokat végrehajtani a valódi befogadás érdekében, így pl. a módszer- és eszközrendszerben 

(differenciálás, egyéni képességek figyelembevétele stb.), az óraszervezésben, a teljes tantes-

tület szemléletváltozásában. A gyógypedagógus partner a megoldásokban. Az iskola akkor 

válik valódi befogadóvá (inkluzív iskola), amennyiben a tanítási programok, a pedagógiai 

szemlélet és felkészültség, a szervezés, a tárgyi és személyi feltételek igazodnak a gyermek 

speciális szükségleteihez.  

A hallássérült gyermekek együttnevelése halló társaikkal: 

 teljes integráció, amelyben a hallássérült a befogadó iskola azonos osztályfokán tanul;  

Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre: 

Az adott tantestület pozitív hozzáállása, bevonódása és toleranciája fontos tényező. 

Az adott iskola szakmai programjának, illetve tantervének elkészítésekor figyelembe kell 

venni a hallássérült gyermek speciális fejlesztési igényeit a tananyag, a követelmény, az érté-

kelési mód és a speciális módszertan tekintetében. 

Külön gondot kell fordítani arra, hogy a tanuló minden segítséget megkapjon hallássérülésé-

ből, gyengébb nyelvi kommunikációs kompetenciájából, fogalmi gondolkodásából eredő hát-

rányának és ezzel összefüggő esetleges tanulási nehézségének leküzdéséhez. 

A többségi pedagógusnak az értékelésnél figyelembe kell vennie a hallássérülés következmé-

nyeként fellépő kommunikációs nehézségeket, a szókincs esetleges elmaradását, a szóbeli, 

írásbeli kifejezőkészség gyengébb voltát, az abban előforduló grammatikai hibákat és kiejtési 

problémákat. 
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Ne legyen az értékelés része olyan követelmény, mely a tanuló sérüléséből következően nem 

teljesíthető halló társaival azonos szinten vagy módon (hosszú memoriter, hangsúlyos, ritmu-

sos versmondás, tollbamondás stb.). Az értékelésnél az egyéni fejlesztési terv követelményeit 

figyelembe kell venni. 

Az együttműködés során a befogadó oktatói közösség vállalja, hogy: 

- segíti a gyermek beilleszkedését a közösségbe; 

- konzultációs, hospitálási és osztálytermi együttműködési lehetőséget biztosít a gyógy-

pedagógus számára; 

- a jogszabályokban foglaltak érvényesítése során mindent megtesz a hallássérült gyer-

mek sikeres integrációja érdekében; 

- megszervezi a törvényben meghatározottak szerint a szükséges egyéni korrekciós órá-

kat. 

Az együttműködés során a gyógypedagógus vállalja, hogy: 

- tájékoztatás nyújtásával segíti a befogadó oktatói, gyermek- és szülői közösségek, va-

lamint az intézmény többi oktatójának felkészítését a hallássérült gyermek érkezése 

előtt, majd beilleszkedése során; 

- konzultációval segíti a pedagógusok, az oktató/nevelő közösség munkáját a hallássé-

rült gyermek sajátosságainak megértésében; 

- hospitál a gyermek osztályában; 

- segítséget nyújt a befogadó intézmény oktatóinak tanórai munkájához; 

- nyomon követi a gyermek fejlődését; 

- egyéni fejlesztés során fejleszti a gyermek nyelvi és kommunikációs kompetenciáját; 

- esetlegesen koordinálja a rehabilitációs munkában részt vevő szakemberek munkáját; 

- rendszeresen kapcsolatot tart a szülővel. 

Az eredményesség érdekében szükség van a szülők/törvényes képviselők aktív közreműködé-

sére, valamint a szülők és az iskola együttműködésére. Az integráltan tanuló hallássérült 

gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, egészségügyi és pedagó-

giai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői és rehabilitációs bizottság javas-

latot tesz, illetve a hallássérülés tényéből következik (pl. audiológiai gondozás). Ennek meg-

szervezéséhez a szakértői javaslat, a fogyatékosság típusa szerint illetékes gyógypedagógiai 

módszertani intézmények részéről történő folyamatos tanácsadás nyújt segítséget. 

 

A Nemzeti alaptanterv (továbbiakban: NAT) alkalmazása a hallássérült gyermekek ne-

velésében-oktatásában 

A hallássérült tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az 

egyes tanulási területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, 

módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvényei.  
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Testi és lelki egészségre nevelés 

A hallássérült tanulókat szükséges megismertetni – az életkoruknak, esetleges társuló fogya-

tékosságuknak megfelelő szinten – azokkal a tényezőkkel, melyek hallássérülésüket, illetve 

annak következményeit okozták. El kell sajátíttatni a tanulókkal a nélkülözhetetlen hallásjaví-

tó eszközök karbantartását, használatát, valamint azokat az egészségügyi ismereteket, me-

lyekkel biztosítható számukra hallásmaradványuk aktivizálása és az esetleges további hallás-

romlás elkerülése. Életmódjuk, életvitelük alakításában hangsúlyos szerepe van komplex 

kommunikációs lehetőségeik fejlesztésének (hallásmaradvány kihasználása, szájról olvasás, 

jelnyelvi ismeretek). Szükséges, hogy felismerjék a környezetükben előforduló káros szoká-

sokat, hogy az ártalmas magatartási formákat ne vegyék át. Ismerjék meg saját értékeiket, 

hogy életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, képessé váljanak a környe-

zet és a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő társadalmi integrációra. 

A hallássérült gyermek számára a mozgás, a testedzés olyan kompenzációs terület, ahol 

kommunikációs hátrányaikkal is jelentős sikereket érhetnek el. Emellett a sport hozzájárulhat 

a belső feszültségeik levezetéséhez, így segítve az indulatok kezelését. 

A mozgás, a testedzés hozzájárulhat a hallássérüléssel esetlegesen együtt járó egyensúlyprob-

lémák kezeléséhez is. 

A hallássérült gyermekek nyelvi korlátozottságuk miatt kevesebb információval rendelkez-

hetnek a világról, bizonytalanságuk, befolyásolhatóságuk miatt jobban ki vannak téve külön-

böző veszélyeztető hatásoknak. Ezért fontos a szexuális nevelés, a szenvedélybetegségeket 

megelőző programok, illetve a biztonságos internethasználat megismertetése. 

Az érzelmek, indulatok, belső feszültségek verbális kifejezésének nehezített volta miatt fon-

tos, hogy a tanulóknak legyen lehetőségük ezek nem verbális módon való kifejezésére akár a 

művészetek (képzőművészet, tánc), akár a sport terén. A társadalomba való beilleszkedésüket 

segítve meg kell ismertetni velük az érzelem, az indulat kifejezésének társadalmilag elfoga-

dott verbális és nonverbális formáit. 

Tanuljanak meg segítő szakemberekhez fordulni (pszichológus stb.), illetve legyenek ismere-

teik arról, hogy különböző felmerülő problémák során milyen szakemberhez, szervezethez 

fordulhatnak támogatásért, segítségért. 

 

Önismeret és a társas kultúra fejlesztése, felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi 

nevelés, családi életre nevelés 

Az érintett gyermekek tanulják meg, hogy felelősek saját sorsuk, életpályájuk alakításáért, 

tanulják meg elfogadni és tisztelni a környezetükben élő személyek különbözőségét, az embe-

rek közötti kommunikáció kívánatos formáit, tudjanak udvariasan segítséget kérni, elfogadni, 

és ők is készek legyenek másoknak segítséget nyújtani. 

A hallássérült tanulókat segíteni kell abban, hogy önmagukat megismerjék, hogy önmagukról 

reális képet alakítsanak ki, hogy önértékelésük megfelelő legyen (alul- és felülértékelés, reális 

énkép). Támogatni kell őket abban, hogy érzékszervi fogyatékosságukkal együtt élve, önma-

gukat elfogadva, a munka világának aktív részesévé, kiegyensúlyozott személyiségekké vál-

janak a sikeres társadalmi beilleszkedés céljából. Tanulják meg, hogy felelősek saját sorsuk, 
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életpályájuk alakításáért, és azon túl másokért, a közösségért is. Tudják felismerni mások ér-

zéseit, szükségleteit, szándékait, tulajdonságait, és azokhoz empatikusan tudjanak viszonyul-

ni. Tanulják meg elfogadni és tisztelni a környezetükben élő személyeket és azok különböző-

ségét. Tanulják meg, hogy a másik bántása, zaklatása megengedhetetlen, tudják, hogy mit 

tehetnek, ha elszenvedői vagy szemlélői annak, illetve ismerjék az elkövetőt érintő jogi kö-

vetkezményeket. 

 

 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A hallássérült tanulók ismeretszerzésében kiemelkedő szerepe van a vizuális csatornának. 

Ezen a téren a nyomtatott sajtón kívül egyre inkább szerepet kap az elektronikus média: a 

televízió és az internet. 

A tanulóknak fontos tudniuk, hogy a média közvetíthet pozitív (információ, tanulás, szórako-

zás), illetve negatív (agresszív, pornográf stb.) tartalmakat, illetve a valóságnak nem megfele-

lő tartalmakat is. Ismerjék a függőség fogalmát és káros hatását. Tudják, hogy a média mo-

delljeinek pozitív és negatív hatása is lehet az értékrendszerre, a gondolkodásra, a viselkedés-

re. Tudjanak a média befolyásoló szerepéről, a reklámok hatásáról. 

Törekedni kell arra, hogy az ezen az úton szerzett ismeretek tartalma valósághű legyen, és 

hogy az ismeretanyag a fogalmi általánosításokat, az árnyaltabb kommunikációt is fejlessze. 

A komplex ismeretanyagon nyugvó fejlesztési feladat feltételezi a térben, időben, tartalmak-

ban eltérő összefüggések felismerését. Mindezek súlyos gondot okozhatnak a kommunikáció-

jukban akadályozott hallássérült tanulóknak. A szókincs és a fogalmak bővítése, a nonverbális 

úton szerzett ismeretek fontos részét képezik az egyéni szükségletekhez igazított fejlesztés-

nek.  

Szükséges a társadalmi kapcsolatépítés és a kapcsolattartás formáinak megismertetése, elsajá-

títása, gyakorlása.  

Fontos a hallássérült személyek számára készült feliratozott műsorok, filmek használata. 

 

A tanulás tanítása, pályaorientáció 

A hallássérült gyermekek tanulási folyamatát lényegesen nehezíti különböző mértékű kom-

munikációs akadályozottságuk. A tanulással kapcsolatos speciális igényeik, lehetőségeik (em-

lékezet, annak struktúrája, diszfáziás jegyek, részképességzavarok stb.) feltárására építve va-

lósítható meg az egyénre szabott fejlesztés. Az iskolai évek során sajátítsák el az önálló tanu-

lást segítő eszközök (pl. számítógép, internet, elektronikus és iskolai könyvtár) készségszintű 

használatát. A hatékony tanulás módszereinek elsajátíttatása magában foglalja a csoportos 

tanulás módszereinek, a kooperatív tanulási technikák vagy a távoktatás megismerését. 

Az iskolai fejlesztések során kiemelt feladat a lehető legnagyobb önállóság elérése. Lényeges 

azoknak az eljárásoknak, módszereknek, tevékenységeknek a megkeresése és alkalmazása, 

amelyek a tanuló életének minden színterén az önálló életvitel kialakítását segítik. Alapvető 
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fontosságú feladat mindazon személyiségjegyek feltárása, melyek a tanulók további sorsát 

döntően befolyásolhatják. Ezek fejlesztése jó esélyt adhat arra (is), hogy pályaválasztásuk 

sikeres legyen. Segíteni kell őket, hogy reálisan mérjék fel a hallássérülésükből adódó akadá-

lyozó tényezőket. Reális énképük, önismeretük kialakítása segíti a számukra megfelelő, elér-

hető szakma tanulását, majd a munka világába, azon keresztül a társadalomba való beillesz-

kedésüket. Ehhez a speciális intézményi keretek között tanuló hallássérült gyermekeknek is 

szükségük van rendszeres integrációs alkalmakra (pl. szabadidős tevékenységek), ahol meg-

ismerhetik a hallók világát (pl. kapcsolattartás halló közösséggel, kommunikáció gyakorlása 

„természetes” közegben, illemszabályok, írott és íratlan szabályok megismerése). 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

Az identitástudat kialakítása a kulturális örökségek megismerésén keresztül, a tanulók életko-

rának megfelelő gyakorlatorientált módszerekkel (pl. tárgyi emlékek, múzeumlátogatások) 

történhet. Szemléletük, nyitottságuk alakításában nagy jelentőséggel bír, ha kommunikációs 

lehetőségeik segítségével kapcsolatot tudnak teremteni tágabb környezetükben élő sorstársa-

ikkal (pl. internet, pályázatok, szabadidős tevékenységek, kulturális rendezvények). Közvetlen 

élmények biztosításával kell ismereteket adni a hazánkon kívüli kultúrkincsek megismerésé-

hez. 

 

A fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanulókat a lehető legfiatalabb korban tevékeny részvétellel, megfigyelés útján kell eljuttat-

ni a környezet alakításának, megóvásának és fontosságának felismeréséhez (pl. interaktív tan-

anyagok alkalmazása, természetben töltött programok). Tudatos pedagógiai segítséggel minél 

több vizuálisan jól érzékelhető, saját élményen alapuló ismeret gyűjtését kell lehetővé tenni.  

 

 

A kulcskompetenciák fejlesztése  

A NAT és a választott kerettantervben megjelenő tartalmak speciális ismeretekkel, képessé-

gekkel egészülnek ki, így a kompetenciák fejlesztésénél ezeket is figyelembe kell venni. 

 

Alapkompetenciák 

A tanulás kompetenciái 

A hallássérült tanuló önértékelése esetenként nem reális, szókincs- és beszédértési nehézségei 

miatt az önálló tanuláshoz szükséges képességek kialakítása nagyobb figyelmet igényel. 

Munkába állásuk, karrierépítésük a kommunikációs akadályozottságuk miatt nehezített, ezért 

ajánlott megtanítani őket munkájuk értékelésére, tanácsok, információk kérésére. A különbö-

ző tanulási technikák megismertetése elengedhetetlen (szótárak, lexikonok, ezek digitális vál-

tozatainak használata, jelnyelvi videók, jelnyelvi szótárak). Fontos az önálló ismeretszerzés 

igényének kialakítása (könyvtár, internet), valamint a motiváció fenntartása a képességekhez, 
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előzetes ismeretekhez igazodó tananyag biztosításával, teljesíthető követelmények támasztá-

sával. 

 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

Anyanyelvi kommunikáció 

A hallássérült gyermekek/fiatalok ismeretszerzését nehezítheti a nyelvi kommunikációs szint-

jük életkorhoz viszonyított elmaradása. Szókincsük, fogalmi gondolkodásuk szegényes lehet, 

kifejezésmódjuk hangzó magyar nyelven esetleg kevésbé árnyalt, mint halló társaiké. Az is-

meretek megértését segíti a változatos szemléltetés, a saját élményen alapuló tevékenységbe 

ágyazott nyelvi fejlesztés, a digitális technika nyújtotta lehetőségek kihasználása. A társas 

kapcsolatokban, a társadalmi és kulturális tevékenységek során a különböző kommunikációs 

helyzetekben társadalmilag elvárható, helyes viselkedési formák értelmezése, megértése, 

nyelvi kifejezése valósítható meg. Cél, hogy a tanulók a mindennapi helyzetekben előforduló 

metakommunikációt tanulják meg helyesen értelmezni. Fontos továbbá, hogy egyéni képessé-

geiknek megfelelően tudjanak írásban kommunikálni. Ugyancsak fontos a pozitív attitűd ki-

alakítása, mely segíti a nyilvánosság előtti magabiztos megszólalásra való törekvést. 

Kiemelt feladatok: 

a beszédértés (jelértés) fejlesztése; 

a szövegértő olvasás fejlesztése; 

konkrét tapasztalatokon alapuló szókincsfejlesztés, jelkincsfejlesztés; 

a hangzó nyelv használata (egyéni képességeknek megfelelően); 

az írásbeli kifejezés fejlesztése. 

Azon hallássérült (elsősorban siket) tanulók számára, akik esetében a kommunikáció elsődle-

ges formája a magyar jelnyelv, lehetőséget kell nyújtani arra, hogy a legkönnyebben hozzá-

férhető nyelven (magyar hangzó nyelven és/vagy magyar jelnyelven) juthassanak hozzá az 

információkhoz, mind a tanórákon, mind az iskolai szervezésű szabadidős programokon. 

Fontos, hogy a tanulók ismerjék meg a jelnyelvi tolmácsok szerepét a kommunikációs aka-

dálymentesítés területén, ismerjék a szolgáltatás igénybevételének lehetőségeit és formáit.  

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelv elsajátítására való képességet jelentősen befolyásolja a hallássérült tanuló 

hallásállapota, szókincse, nyelvi kommunikációs szintje, valamint az esetleges társuló tanulási 

zavarok. Az idegen nyelv tanulásánál a gyermek egyéni képességeihez alkalmazkodva a nyelv 

megismerése és elsajátítása, illetve a köznapi élethelyzetekkel vagy egy adott szakmával kap-

csolatos kifejezések megértése és használata lehet a cél. A nyelv oktatása mindig az egyes 

tanulók egyéni képességeihez, hallásállapotához, anyanyelvi szintjéhez igazodva történik. 

Kívánatos a korszerű idegennyelv-tanítási módszerek alkalmazása, a köznapi helyzetekben 

történő kommunikációfejlesztés. Lehetőség van az idegen nyelv tanulása, illetve az értékelés 

alóli felmentésre. Az értékelés alól felmentett tanulók számára külön szervezett foglalkozások 
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elsődleges célja a képességfejlesztés, melynek egyik fő feladata az idegen nyelvi készségek 

fejlesztése, az idegen nyelv elemi szintű tanulása. 

 

A digitális kompetenciák 

A hallássérült személyek egyik legfontosabb információszerzési, illetve kommunikációs esz-

köze a számítógép, az okoseszközök és ezeken keresztül az internet. Használatukat nehezíti 

szűkebb szókincsük és szövegértési nehézségük. Ebből adódóan kiemelt feladat a keresőolda-

lakkal, szótárakkal, helyesírás-ellenőrző programokkal stb. való megismertetésük, ami segíti a 

lényegkiemelést és az írott szöveg megértését. Fontos megismertetni a tanulókkal a digitális 

eszközök hasznos, a mindennapokat segítő szolgáltatásait, az internet használatának etikai 

szabályait (többek között az adatvédelemre, a törvényes megosztás lehetőségeire és korlátaira 

vonatkozóan). Fontos, hogy ismerjék az internet veszélyeit, szerezzenek jártasságot azok elhá-

rításában. Mivel nehézségeik lehetnek az ok-okozati összefüggések felismerésében, ezért 

szükséges az IKT használata során felmerülő valós és virtuális kapcsolatok megkülönbözteté-

sének oktatása. 

Mivel a hallássérült tanulók erősen motiváltak a digitális eszközök használatában, ezt a moti-

vációt ajánlott kihasználni más tanórákon is. Ajánlott a szabályos tízujjas gépírás elsajátítása 

(gépírást tanító program segítségével). 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A matematikai gondolkodás fejlesztését a hallássérülés következtében kialakult szűkebb szó-

kincs és az alacsonyabb nyelvi szint jelentősen befolyásol(hat)ja. A gondolkodás kevésbé 

flexibilis, esetenként gondot okozhat az egyes témakörök, feladattípusok, műveletek közötti 

váltás. A matematikai fogalmak értelmezését segíthetik a mindennapi élethelyzetek (pl. vásár-

lás, mérés, bankolás, térbeli tájékozódás, tapasztalatok) tanórai modellezése, valamint verbális 

megfogalmazása, illetve a matematikai szaknyelvi szókincs fejlesztése. Kiemelt jelentőségű a 

speciális szemléltetés és a segédeszközök használata. Az auditív csatorna részleges vagy teljes 

kiesése miatt a matematikai kompetencia kialakulásához több időre, rendszeres gyakorlásra, 

ismétlésre van szükség. 

A természettudományos és technikai kompetencia terén a hallássérült gyermek/fiatal a kör-

nyezetéről elsősorban látás útján szerez információkat. Fontos, hogy az egyes természeti fo-

lyamatok megértését szemléltetés, modellezés, tényleges cselekedtetés, kísérletezés útján se-

gítsük (pl. terepasztalok, tanulmányi séta, iskolakert, kirándulás, feliratozott természetfilmek, 

digitális tananyagok, interaktív tábla használata). 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A személyes kompetenciák keretében fontos többek között a szorgalom, kitartás, pontosság, 

önállóság, önfegyelem, stressztűrő képesség, felelősségtudat, a társas kompetenciák keretében 

pedig a kapcsolatteremtő és -fenntartó készség, udvariasság, kezdeményezőkészség, határo-

zottság, empátia, tolerancia, segítőkészség fejlesztése. Fontos továbbá a társas normák, illem-

szabályok elsajátíttatása. 
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A tanulókat támogatni kell a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, ehhez elen-

gedhetetlen a pozitív, reális énkép és az emberi kapcsolatokban való eligazodás képessége. 

Fontos lehetőséget biztosítani – amennyiben erre a tanulónak igénye mutatkozik – a halló 

közösség tagjaival való kapcsolódásra, valamint a sorstársakkal való személyes kapcsolatok 

kialakítására. 

A hallássérült gyermeket/fiatalt támogatni kell sérülésének és ebből adódó esetleges hátránya-

inak elfogadásában, az esetenként kialakuló konfliktusok és stressz kezelésében. Az önisme-

ret, a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus kö-

zösségi beilleszkedést. A megfelelő társas kapcsolatok kialakításának képessége nagy szere-

pet játszik az udvarias viselkedés tekintetében és a későbbi társadalmi beilleszkedés során. A 

tanulók individuális beállítódása, gondolkodása miatt fontos a közösségi beilleszkedés szabá-

lyaira nevelés. Képességeiknek megfelelően aktívan vállaljanak feladatokat a közösségért, 

tegyenek másokért. Gondolják át tetteik következményeit, vállaljanak felelősséget azokért. 

Ismerjék az iskolai szabályokat, jogaikat és kötelezettségeiket, a jogszabályok őket érintő fon-

tosabb elemeit. Elengedhetetlen továbbá a tanulók érdekvédelmi ismereteinek alkalmazása, az 

őket megillető támogatási rendszer, valamint jogi lehetőségeik érvényesítésének ismerete.  

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A hallássérült tanulók esztétikai nevelése, ízlésük formálása nemcsak személyiségük színe-

sebbé tételét szolgálja, hanem fontos eszköze a társadalmi beilleszkedésüknek, önkifejezésük-

nek is. A művészeti ágak közül elsősorban a vizuális kultúra, a manuális tevékenységek (fes-

tés, agyagozás, szövés, bőrtárgykészítés, fotózás, kézimunka, gyöngyfűzés, ékszerkészítés) 

lehetnek az önkifejezés eszközei, melyek a későbbi megfelelő pályaválasztást is befolyásol-

hatják. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Minél korábbi életkorban (5. osztálytól) fontos az iskolák életpálya-építést megalapozó, pá-

lyaorientációs tevékenysége, hogy a hallássérült tanulók és szüleik megismerjék a választható 

szakmák körét, a továbbtanulási lehetőségeket. Kellő figyelmet kell fordítani a sikerorientált-

ság, innovációs készség kialakítására. A tapasztalatszerzés hiánya, a nevelés során gyakran 

kialakuló, másoktól függő életforma indokolttá teszi a terület hangsúlyozott fejlesztését. A 

gazdasági és pénzügyi ismeretek, az életkornak megfelelő pénzügyi jártasság a hallássérült 

tanulók későbbi beilleszkedését szolgálja. 

Az egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlások 

A hallássérült tanulók nevelésében-oktatásában az életkori és iskolai szakaszokhoz rendelt 

követelményeket a fejleszthetőség sajátosságainak figyelembevételével szükséges érvényesí-

teni a tantervben. A fejleszthetőség sajátos akadályát döntően a nyelvi fejlettségi, figyelmi, 

emlékezeti, gondolkodási, magatartási állapot jelenti. A hallók azonos korosztályától egyedi-

leg eltérő mértékben elmaradhat a szókincs, az érintett tanulók a nyelvi kifejezőeszközöket 

kevésbé automatizáltan és árnyaltan használják. Ezek az eltérések közvetlenül összefüggenek 

a hallássérüléssel. 
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A NAT elveit és lényegét nem érintő módosítások alapját ezek a jelenségek képezik. Az 

egyéni sajátosságok figyelembevételével módosulhatnak a tantárgyi témakörök, tartalmak.  

Az egyes tanulási területek hangsúlyos, speciális feladatai: 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Kívánatos, hogy a nagyothalló és az intenzív nyelvi fejlesztésben részesülő, illetve korai élet-

korban cochleáris implantáció műtéten átesett tanulók szókincse, kommunikációja a szakszerű 

gyógypedagógiai segítséggel minél inkább megközelítse a halló gyermekek nyelvi szintjét. 

Előfordul azonban, hogy ez két-három éves, esetleg ennél nagyobb mértékű elmaradást mutat. 

A hallássérült tanulók fejlesztésének kiemelt feladatai a Magyar nyelv és irodalom tanulási 

területtel összefüggésben: 

- spontán beszédhasználat fejlesztése (beszédértés, önálló nyelvi kifejezés, beszédérthe-

tőség); 

- a kapcsolatteremtés nyelvi eszközeinek elsajátítása; 

- az önálló szövegértő olvasás fejlesztése az alsó tagozaton, hangsúlyosabban köznapi 

témájú szövegekre támaszkodva, majd később fokozatosan irodalmi művek bevonásá-

val. Ez jelenti az olvasásra alapozó tanulás alapjainak lerakását; 

- a beszélt és az írott nyelv grammatikai rendszerének tudatos felépítése, gyakorlása; 

- a nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása, mind a bemenet-

nél (beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a feldolgozásnál 

(szó, grammatika, mondat, bekezdés, szöveg); 

- konkrét tapasztalatokon alapuló szókincsfejlesztés (különösen az elvont fogalmak, az 

állandó szókapcsolatok, a szólások és közmondások, az árnyaltabb megfogalmazási 

formák megismerése, alkalmazása); 

- e tanulási terület keretében a hallássérült gyermekek számára létrehozott speciális in-

tézményekben önálló tantárgyként a magyar jelnyelv is megjelenhet. 

Az ismeretek elsajátításában a tanulók mindinkább támaszkodjanak a hallás útján megszerez-

hető információkra. A hallássérült tanulók komplex nyelvi fejlesztésére van szükség, speciális 

feladatokkal, módszerekkel, a nyelvi kommunikáció mind teljesebb értékű elsajátításának 

céljából. A fejlesztés tartalmába – az alsóbb évfolyamokon hangsúlyosabban – integrálódhat a 

közvetlen környezet társadalmi és természetismereti anyaga. A NAT-ban és a kerettantervben 

rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi 

szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni és helyettesíteni az irodalmi műveket.  

A tanulási terület speciális fejlesztési részterületei valamennyi évfolyamon: 

Egyéni társalgás 

Ezeknek az óráknak a keretében zajlik az elsősorban köznapi témájú verbális kommunikáció, 

a nyelvi szerepváltás, a beszédértés (beszédhallás és szájról olvasás), és a gondolatok önálló, 

minél érthetőbb megfogalmazásának folyamatos fejlesztése. A fejlesztés az egyéni anyanyelvi 

nevelés keretei között történik, speciális módszerek alkalmazásával. 
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Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés 

Közvetlenül a hallássérülést és annak következményeit tantárgyi keretekben, egyénre terve-

zett fejlesztési programmal lehet kompenzálni, így válik lehetővé a hallásfigyelem fejlesztése. 

A speciális tevékenykedtetés a beszédhallás, a hangos beszéd további komponenseinek (be-

szédhang, beszédritmus, dallam, hangsúly) fejlesztését célozza meg. A dráma és tánc kiemelt 

szerepet kap a tanulók térbeli tájékozódásának, mozgásuk harmóniájának kialakításában, ön- 

és társismeretük megteremtésében, problémamegoldó képességük, kommunikációjuk fejlesz-

tésében. A fejlesztési program az egyéni adottságok figyelembevételével készül. Az elért tel-

jesítmények az egyéni hallásveszteség és a személyes adottságok miatt nagy eltérést mutat-

nak, ezért közös követelményrendszer meghatározása nem indokolt. 

 

 

Idegen nyelv 

A hallássérült tanulók oktatásában az élő idegen nyelv tanítása az intézmény szakmai prog-

ramja, helyi tanterve alapján szervezett keretekben, a nyelvi fejlettségi szint függvényében 

történik. Az oktatás folyamatában jelentős hangsúlyt kap az írásos forma. 

 

Matematika 

A nyelvi kommunikációs szint, a fogalmi gondolkodás, a szövegértő olvasás, valamint a ma-

tematikai problémák felismeréséhez és megoldásához szükséges absztrakciós képesség szoros 

összefüggést mutat. Ebből következően a matematika eredményes oktatásának feltétele a fo-

galmi, gondolkodásbeli megalapozottság. Ehhez szükséges, hogy a nyelvi kommunikációs 

szint megfelelő alapokat biztosítson a gondolkodási műveletek elsajátításához. A hallássérü-

lésből adódó szókincs- és beszédértésbeli, szövegértő olvasásbeli eltérések kihat(hat)nak a 

gondolkodási műveletek flexibilitására. A matematikai gondolkodás fejlesztése a tevékeny-

kedtetés, a manipuláció, a speciális szemléltetés és a tananyagok – interaktív tábla és digitális 

tananyagok – lehetőség szerinti alkalmazásával valósul meg. 

A matematika és a valóság kapcsolatának erősítése hangsúlyos szerepet kap. Egy-egy mate-

matikai ismeret, fogalom rögzítését és előhívását konkrét élmények, konkrét tapasztalatok 

biztosítják a tanulók számára. A valóságos élethelyzetekben előforduló matematikai tartalmak 

megragadása mellett egyidejűleg az ezt leíró nyelvi kifejezésformák begyakorlása is szüksé-

ges. 

A matematikai tartalmakat a tanulók szókincsének, szövegértésének, nyelvi fejlettségének 

megfelelő szintű szöveges feladatokban kell reprezentálni. 

Kiemelt jelentőségű a szemléltetés, a tevékenykedtetés, a cselekvésből kiinduló gondolkodás-

ra nevelés, a felfedeztető tanulás-tanítás, a megértésen alapuló fejlesztés, azaz a tanuló aktív 

részvétele a folyamatban. A tartalomba ágyazott képességfejlesztés célja a készségek, kompe-

tenciák (gondolkodási, kommunikációs, tanulási, együttműködési készségek stb.) fejlesztése. 

A matematikai jelrendszer – matematikai jelek, formulák – készségszintű alkalmazása a gon-

dolkodásfejlesztés mellett elősegíti a nyelvi kompetencia fejlődését is. 
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Az auditív csatorna részleges vagy teljes kiesése miatt a matematikai kompetencia kialakulá-

sához az ép hallású tanulókhoz képest több időre, rendszeres gyakorlásra, többszöri ismétlésre 

kell számítani. Ehhez a tananyag mennyiségének csökkentésére, módosítására, elhagyására 

és/vagy változatos segédeszközök biztosítására lehet szükség. 

A Nat-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, 

fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni, helyettesíteni az ismeret-

anyagot. 

 

Történelem és állampolgári ismeretek: történelem, állampolgári ismeretek 

A tanulási terület speciális fejlesztési tartalmát képezi a történelmi időben és térben való tájé-

kozódóképesség formálása, a kritikus gondolkodás, problémamegoldás, kommunikáció, krea-

tivitás, együttműködés, történelmi gondolkodás fejlesztése. A hallássérült tanuló így mélyeb-

ben képes megismerni a valóságot maga körül, segítséget kap a társadalomban való eligazo-

dáshoz, beilleszkedéshez, továbbá a jövőről is felelősebben tud gondolkodni. 

A tanulási terület sérülésspecifikus tartalma kiegészül a hallássérült személyek társadalmi 

beilleszkedését segítő szociális és jogi ismeretek oktatásával. 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, 

fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni, helyettesíteni az ismeret-

anyagot. 

 

Természettudomány és földrajz: környezetismeret, természettudomány, biológia, kémia, fizi-

ka és földrajz 

A beszédkommunikációjukban és megismerő tevékenységükben akadályozott hallássérült 

tanulókat lehetőség szerint gyakorlati tevékenykedtetéssel, multiszenzoros tapasztalatszerzés-

sel olyan alkalmazható ismeretek birtokába kell juttatni, melyek konvertálhatók a természeti 

környezet, a viszonylatok, összefüggések felismeréséhez. A természettudományos és más 

tantárgyak közötti kapcsolatokat projektmunkákkal, projektnapok/hetek rendezésével lehet 

erősíteni. A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi 

állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni, helyettesíteni 

az ismeretanyagot. 

 

Művészetek: ének-zene, vizuális kultúra, dráma és színház 

Az önkifejezés, az információszerzés számtalan lehetősége teremthető meg e tanulási terület 

tartalmain keresztül. A kreativitás fejlesztése szempontjából megkülönböztetett jelentőséggel 

bír a vizuális kultúra fejlesztése, a különböző manuális technikák megismertetése és sokoldalú 

művelése. A személyiség fejlesztésében a dráma és a tánc adta lehetőségek kihasználása fon-

tos az önkifejezés miatt. A tanulók teljesítménye e tanulási terület egyes részterületein eléri, 

sőt, meghaladhatja a halló társak produktumait. A vizuális kultúra a többi szaktárgy (pl. föld-

rajz, fizika) tanításához nyújt segítséget, fejleszti a tanulók absztrakciós készségét. A művé-

szet nyelvének értése és használata egy újabb kommunikációs csatornát nyit meg a hallássé-

rült gyermekek számára. A képi, térbeli gondolkodás, a kreativitás, a problémák felvetése és a 
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megoldási utak keresése, az empátia, az elfogadás, az ízlés kialakulása mind újabb és újabb 

lehetőséget teremt a nyelvi fejlesztésre, az érzelmi élet gazdagítására és egyben a személyiség 

formálására. 

 

Technológia: technika és tervezés, digitális kultúra 

A hallássérült tanulóknak az információszerzésben és kommunikációban meglévő akadályo-

zottságuk következtében alapvető szükségük van a vizuális információszerzés, -feldolgozás és 

-átadás legkorszerűbb technikáinak ismeretére és ezek alkalmazására. Megkülönböztetett je-

lentősége van a digitális technológiának az írásos kommunikációban. Ezért a gyermekeket a 

lehető legkorábbi életkortól tanítani kell a számítógép helyes használatára, illetve az internet 

által kínált kommunikációs lehetőségek tudatos, kulturált elsajátítására, az információszerzés 

módjaira, a szerzett információ kritikus kezelésére. Az internet a hallássérült tanulók számára 

is az ismeretek hatalmas tárházát nyújtja. Az internethasználatot nehezíti azonban szűkebb 

szókincsük és az ebből fakadó szövegértési nehézségük. Kiemelt feladat azon keresőprogra-

mokkal való megismertetésük, melyek segítenek a lényegkiemelésben és az írott szöveg meg-

értésében (digitális szótárak, képkereső programok stb.). Fontos felismertetni a tanulókkal azt 

a folyamatot, hogy az információk gyűjtése, majd az azokkal való továbbdolgozás miként 

vezet új digitális tartalmak kialakulásához, kialakításához. A hallássérült személyek számára 

az internet használata lehetőséget biztosít arra, hogy kapcsolatot építsenek ki halló emberek-

kel, illetve kapcsolatot tartsanak sorstársaikkal. Fontos megismertetni velük ennek nyelvi kul-

túráját, valamint a kapcsolatkeresésben rejlő veszélyeket is. Mivel a hallássérült tanulók erő-

sen motiváltak a digitális eszközök használatában, ezt a motivációt ajánlott kihasználni más 

tanórákon is. A tárgyi tudás megszerzését a hallássérült tanulók sajátos nevelési igényének 

megfelelően széles körű szemléltetés segíti (szöveg, hang, kép, animáció, videó és interaktivi-

tás), ami színesebbé, élményszerűvé teszi a tanulási folyamatot. A multimédia bevonása a 

tanítás folyamatába lehetővé teszi, hogy a nagyothalló gyermekhez többféle csatornán, több-

féleképpen és többszöri ismétlést biztosítva jusson el ugyanaz az információ. Az így megszer-

zett tudás számos művelődési területhez, iskolai és iskolán kívüli tevékenységhez kapcsoló-

dik. A vizuális kommunikáció is mind nagyobb teret nyer, azaz a multimédia közvetítésével a 

szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is előtérbe kerül. A hatékony in-

formatikatanítás akkor valósulhat meg, ha megfelelően megszervezett. Ennek során lehetővé 

válik az egyes tanulókkal való differenciált foglalkozás vagy a nehezen tanuló gyerekek meg-

segítése, a hallássérült tanulók tanulási sikerélményhez juttatása. A NAT-ban rögzített tan-

anyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez 

szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

Testnevelés és egészségfejlesztés: testnevelés 

A tanulási terület speciális szerepe többirányú. A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a tanu-

lók adottságait, az átlagosnál gyakrabban előforduló mozgáskoordinációs zavarokat, a testi 

fejlődési rendellenességeket, a térbeli orientációs zavarokat. Ez a tehetséggondozás fontos 

területe is egyben, ahol a hallássérült tanulók jó adottságaikat fejlesztve a halló társakkal azo-

nos teljesítményekre képesek. Feladata a fizikai munkavégzésre történő testi és pszichikai 

felkészítés, a motoros képességek fejlesztése, a fizikai kondíció növelése, az egészséges életre 
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nevelés, a mozgásigény kialakítása, a halló gyermekekkel való kapcsolatok kiépítése, ver-

senyhelyzetek teremtése. 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

Valamennyi pedagógiai szakasz kiemelt feladata: 

- a beszédhallás folyamatos fejlesztése; 

- a pályairányítás, a reális pályaválasztás előkészítése, a továbbtanulásra való felkészí-

tés; 

- az épen maradt funkciók fejlesztése, a tehetség gondozása. 

A fejlesztés kiemelt feladatai: 

- a szociális kapcsolatrendszer, az érintkezési formák pontos értelmezése, nyelvi formá-

inak elsajátítása a személyiség harmonikus fejlesztése érdekében; 

- az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszerek pontos kiépítése, a tudásele-

mek értő, értelmező összekapcsolása a kognitív funkciók (a felfogás, a feldolgozás, a 

lényegkiemelés, az összefüggések meglátása és alkalmazása) szintjeinek fejlesztésé-

vel; 

- a vizuális percepció, az önkifejezés, a valóság képi feldolgozásának, megjelenítésének, 

értelmezésének folyamatos bekapcsolása a tanulás-tanítás folyamatába, a személyiség 

kibontakoztatása, gazdagítása céljából; 

- a magyar nyelv szabályainak megfelelő beszéd komplex, folyamatos fejlesztése; 

- a beszédhallás, a beszédérthetőség fejlesztése az oktatás valamennyi szakaszában; 

- az információszerzés, az interperszonális kapcsolatok új technikai formáira való felké-

szítés (számítógép, internet stb.), az írásos kommunikáció, valamint az idegen nyelv 

ismerete, írásos formájának hangsúlyos megalapozása és fejlesztése; 

- a tehetségre utaló személyiségjegyek feltárása és gondozása; 

- a beszédértés és a mondanivaló kifejezésének fejlesztése; 

- a szövegértő olvasás folyamatos fejlesztése; 

- felzárkóztatás, differenciálás; 

- tehetséggondozás; 

- a mozgás és ritmus intenzív fejlesztése; 

- a továbbtanulás, a szakmaszerzés ismereteinek, lehetőségének alapozása, kitekintés a 

munka világára. 

 

A hallássérült tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalko-

zásai 

A feladat jellegéből adódóan az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

döntően individuális jellegű, ezért egyéni vagy kiscsoportos keretben valósul meg. 
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A hallás korlátozottsága és annak súlyos következményei döntő befolyással bírnak nemcsak a 

fogalmi gondolkodás fejlődésére, hanem a lelki élet, a személyiség fejlődésének egészére is. 

Ezt megelőzendő, alapvető pedagógiai fejlesztési cél a lehetőség szerinti legkorábbi időpont-

tól kezdett szakszerű hallásnevelés (a meglévő hallásmaradvány aktivizálására alapozva), a 

technikai lehetőségek felhasználásával. Ehhez elengedhetetlen a vizuális és a hangzó nyelv 

elérhetővé tétele. 

A hallás-ritmus-mozgás nevelés összehangolt fejlesztő tartalma közvetlenül szolgálja a hallás-

sérülés és következményeinek korrekcióját. 

A hangzó nyelvi készségek fejlesztése a rehabilitációs órakereten kívül része valamennyi 

(nyelvi fejlesztést is megvalósító) tantárgynak. 

Az egészségügyi célú habilitáció a hallássérült tanulók esetében elsősorban a folyamatos oto-

lógiai és audiológiai ellátásra irányul. Feltétel: az audiológiai vizsgálatokhoz szükséges tárgyi 

és személyi feltételek iskolai keretek közötti maradéktalan biztosítása. 

A hallássérült tanulók fokozottabban támaszkodnak a látásukra, ezért annak védelme a fülé-

szeti ellátással azonos fontosságú. 

Kiemelten fontos a mentálhigiénés gondozás, a pszichológiai ellátás, különösen a hallásukat a 

hangos beszéd kialakulása után elvesztett tanulók esetében – az eredményes iskolai oktatás 

szempontjából is.  

A pszichológiai habilitáció, rehabilitáció elsődleges célja, hogy megelőzze, illetve csökkentse 

azokat a kedvezőtlen folyamatokat, amelyeket a hallássérülés és az azzal összefüggő eltérő 

nyelvfejlődés a személyiség fejlődésében okozhat. 

A pszichológiai habilitációval, rehabilitációval összefüggő főbb feladatok: 

- a társuló problémák (pl. tanulási zavar, hiperaktivitás, autizmus) korai felismerésének 

segítése, szakemberekhez irányítás, a megfelelő – minél korábbi – terápiához való 

hozzájutás támogatása; 

- tehetséggondozás: a tehetség felismerésének és kibontakozásának segítése; 

- a tanulók ön- és társismeretének fejlesztése; 

- belső állapotok, érzelmek felismerésének, azonosításának, helyes kezelésének fejlesz-

tése, az empátiás készség fejlesztése; 

- a társas helyzetek értelmezésének segítése, a helyzetnek megfelelő kommunikáció, vi-

selkedés kialakítása, többek között a segítségkérés, az önvédelem, önérvényesítés, 

konfliktuskezelés, alkalmazkodás készségeinek gyakorlása; 

- a gyermek, fiatal támogatása a másság megélésében, a sérültség elfogadásának, elfo-

gadtatásának segítése; 

- a család támogatása a hallássérüléshez kapcsolódó krízishelyzetekben, a hallássérült 

gyermek nevelésében; 

- a pályaorientáció, a pályaválasztás segítése a hallássérült specifikumok figyelembevé-

telével pályatanácsadás formájában; 
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- az integráció előkészítése, a gyermek, szülő, befogadó intézmény támogatása, sikerte-

len integráció esetén a gyermek negatív élményeinek feldolgozása, az önbizalom erő-

sítése; 

- mindezeken túl szükség esetén pszichológiai ellátás – akut krízis, személyiségzavar, 

magatartászavar, beilleszkedési nehézségek, iskolai vagy családi konfliktusok, egyéb 

pszichés problémák (szorongás, pszichoszomatikus problémák stb.) előfordulása ese-

tén; 

- a tanulók intézményen kívüli pszichológiai ellátása – különösen súlyosabb kommuni-

kációs akadályozottság és kollégiumi bentlakás esetén – lehetetlen, ezért indokolt az 

intézményen belüli pszichés megsegítésük; 

- a nyelvi kommunikáció döntő befolyással bír nemcsak a fogalmi gondolkodás fejlődé-

sére, hanem a lelki élet egészére, a személyiség alakulására is. Ezért alapvető pedagó-

giai fejlesztési cél a lehetőség szerinti legkorábbi időponttól kezdett szakszerű szurdo-

logopédiai ellátás és igény szerint mindkét nyelvhez (vizuális és auditív) való hozzáfé-

rés biztosítása. 

Az egyéni anyanyelvi nevelés keretében történik: 

- a szókincs folyamatos bővítése, a szavak, kifejezések értelmezése, melyek hiányában a 

jó beszédprodukció elérése lehetetlen; 

- fontos, hogy a halló társakkal végzett közös tevékenységek, közösen szerzett élmé-

nyek során a hallássérült gyermekek felismerjék azokat a kapcsolódási pontokat, me-

lyek segítségével egyenértékűnek tekinthetik magukat a halló tanulókkal. Ennek érde-

kében szükséges, hogy a speciális intézményi keretek között tanuló hallássérült gyer-

mekek a kezdő évfolyamokban érintkezzenek a halló gyermekekkel, megkezdődjön a 

kapcsolattartás, és beépüljön a hallássérült gyermekek életébe. A későbbiekben, a kö-

zépső évfolyamokon szükségessé válik a többségi iskolában nevelkedő gyermekekkel, 

gyermekcsoportokkal való növekvő gyakoriságú együttlét, együtt-tanulás, együtt-

sportolás stb., az utolsó két évfolyamon pedig az életpálya tervezése, a pályaorientá-

ció, a pályaválasztás és az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek, tevé-

kenységek végzése. 

Kiemelt feladat a tehetséggondozás, melynek keretében megvalósul az átlagnál jobb nyelvi 

képességekkel rendelkező tanulók anyanyelvi kompetenciáinak kiemelt fejlesztése a követke-

ző területeken: 

- a szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok 

szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével; 

- a kommunikáció tudatos stratégiáinak felépítése különféle közlési helyzetekben és 

szövegtípusokban; 

- az egyéni közlési stratégiák kialakítása és használata; 

- a kommunikációs magatartásmódok és tevékenységek egyszerre kreatív és normatív 

használata; 

- a nyelvi problémaészlelés képességének folyamatos fejlesztése; 
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- a nem verbális önkifejezés képességének fejlesztése, illetve a partner nem verbális jel-

zéseinek értelmezése.  

- a kiemelkedő matematikai-logikai gondolkodással bíró tanulók matematikai kompe-

tenciáinak fejlesztése és szövegértési kompetenciájának olyan szintre emelése, amely 

képessé teszi őket a matematikai szöveges feladatok megértésére.  

- az anyanyelvi és a kiemelkedő egyéb kompetenciák mind magasabb szintű és széle-

sebb körű birtoklásának elősegítése minden tanulási területen, amely képessé teszi te-

hetséges tanulóinkat a verbális, hangzó és képi kommunikáció eszközeinek és kódjai-

nak, a különböző információhordozók üzeneteinek megértésére és feldolgozására, ez-

zel az önálló tanulás képességének gyakorlására. 

 

 

 

 

1.6.1.5. A mozgásszervi fogyatékos tanulók iskolai nevelésének-oktatásának irányelvei 

 

A mozgásszervi fogyatékos tanuló 

A pedagógiai szempontú definíciók összefüggésbe állíthatók a társadalmi részvétel korláto-

zottságának megszüntetésére irányuló folyamatokkal; a cél a hátránykompenzálás, a funkció-

képesség kialakítása, a tevékenység akadályozottságának csökkentése, megszüntetése és a 

funkcionális felmérést követően az egyéni sérülés és akadályozottság mértéke szerinti támo-

gatás. Mozgáskorlátozottság esetén a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károso-

dása a szervezet funkcionális képességeit, az egyén aktivitását maradandóan akadályozza; az 

egyén részére hátrányos helyzetet, korlátozott életvitelt okozhat.  

A pedagógiai és gyógypedagógiai szempontú csoportosításnál a fentieken túl figyelembe kell 

vennünk az életkort, az életkornak megfelelő tevékenykedés–cselekvőképesség csökkenésé-

nek mértékét, a meglévő motoros és kognitív képességek szintjét, továbbá a kommunikációt. 

Ennek megfelelően a gyógypedagógiai teendők irányultsága alapján öt, viszonylag homogén 

kategória különíthető el, melyek további alkategóriákra oszthatók: 

Végtagredukciós fejlődési rendellenességek vagy szerzett végtaghiányok: e kategóriába 

sorolható minden veleszületett vagy szerzett, teljes végtagra vagy végtagrészre vonatkozó 

hiány vagy többlet. 

Petyhüdt bénulást okozó kórformák: különböző (izom, gerincvelő) eredetű izombetegsé-

gek, vagy a perifériás idegbénulások, járványos gyermekbénulás utáni állapot stb. 

Korai agykárosodás következtében kialakult mozgás-rendellenességek: (cerebrális paré-

zis, rövidítve: CP) különböző megnyilvánulási formái; 

Ortopédiai és egyéb kórformák: pl. arthrogryposis multiplex congenita (veleszületett ízületi 

merevség, mely az izmok gyengeségével jár), vagy osteogenesis imperfecta (a csontok rendel-
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lenes törékenységével járó betegség), vagy deformitások, különböző gerincbetegségek, don-

galáb, egyéb mozgáskorlátozottsággal járó rendszerbetegségek stb. 

 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása, képességeik tervszerű fejlesztése során az 

egyéni fejlődési sajátosságokhoz, az individuális szükségletekhez igazodik mind a pedagógiai 

tevékenységek, mind a környezeti adaptációk tervezése, megvalósítása annak érdekében, 

hogy csökkentsük a tevékenység akadályozottságát, segítsük a funkcióképesség kialakulását, 

és ezáltal elősegítsük a szűkebb és tágabb környezetben való aktív részvételt. 

A mozgáskorlátozott tanulók sérülésspecifikus ellátása a különböző szakemberek együttmű-

ködésének, teammunkájának eredményeképpen valósulhat meg. Az inklúziót megvalósító 

iskolában tanító befogadó pedagógusok, a szomatopedagógus és más gyógypedagógusok 

(konduktív nevelés esetében a konduktív pedagógia kompetenciája szerinti konduktor), az 

ortopéd szakorvos, a gyermekneurológus, a gyermekgyógyász és egyéb szakemberek, illetve a 

család (a szülők és a tanuló) együttműködése, a közös célok kitűzése és a folyamatos kapcso-

lat elengedhetetlen feltétele az eredményes gyógypedagógiai és egészségügyi habilitációs és 

rehabilitációs tevékenységnek. 

A mozgáskorlátozott tanulók sérülésspecifikus pedagógiai fejlesztő folyamata komplex, ma-

gában foglalja a nevelést, oktatást, mozgásfejlesztést, a kommunikáció fejlesztését, az eszkö-

zös megsegítést, az egészségügyi szükségletek ellátását és a gondozási feladatokat, valamint a 

személyiségfejlesztés együttes, egymást erősítő és kiegészítő alkalmazásait. 

A tananyag-feldolgozásnál a pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmaknak a 

mozgáskorlátozott tanuló sajátosságaihoz való illesztését. Ez az adaptálás lehetővé teszi az 

egyéni haladási ütem biztosítását, valamint a differenciált (optimális esetben személyre sza-

bott) nevelés-oktatás során az egyéni módszerek alkalmazását. A mozgáskorlátozott tanulók 

számára is biztosítani kell az aktív tanulás lehetőségét. A személyes tanulási tér és az adaptált 

tanulási környezet kialakítása az esélyegyenlőség szempontjából létfontosságú. Lényeges, 

hogy az ismeretszerzés fő forrása a tapasztalás, a megismerési folyamat az egész személyisé-

get mozgósítja. Az aktív tanulás problémacentrikus, motiváló és kutatásalapú. Mindezek 

nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a mozgáskorlátozott tanuló önállóan is képes le-

gyen felismerni az összefüggéseket és a kölcsönhatásokat, melynek során fejlődik probléma-

megoldó gondolkodása, és alkalmazásképes tudást szerezhet. 

A mozgáskorlátozott tanuló részt vesz a kooperatív tanulásban, projektmunkában, aktív tagja 

a témahétnek. A humanista értékrend prioritásának elve alapján fontos a tanulók megtanítása 

önmaguk és társaik elfogadására, megismerésére, megértésére. 

Az önállóságra nevelés elvét mindig szem előtt tartva, az iskolában – a mozgáskorlátozott 

tanulók életkorának és mozgásállapotának megfelelően – biztosítani kell pszichés, egészség-

ügyi és fizikai szempontból a biztonságot és állandóságot, olyan szeretetteljes és motiváló 

légkör kialakításával, amely magában foglalja: 

a személyre szabott segédeszközöket és segítő technológiákat; az oktatáshoz szükséges speci-

ális eszközöket  
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a befogadó, elfogadó, kölcsönös alkalmazkodást kívánó, a tágabb környezetre is hatással bíró 

személyi környezetet (inkluzív oktatásnál a tanulótársak, azok szülei, az iskola dolgozói ré-

szére a befogadást segítő ismeretek átadása); 

szükség szerint és indokolt esetben – amennyiben a mozgásos akadályozottság a tevékeny és 

eredményes részvételt súlyosan akadályozza – a személyi segítő jelenlétét. 

Az egyéni sérülés és akadályozottság mértéke szerinti pedagógiai fejlesztő folyamat olyan 

felkészülést, sajátos módszertani tudást kíván a pedagógusoktól, a gyógypedagógustól és a 

pedagógiai munkát segítő személyektől, amely biztosíthatja a komplex, minden sérült funkci-

ót korrigáló-kompenzáló hatásokat, és lehetővé teszi a tanulók eredményes fejlődését. Mindez 

az együttnevelésben részt vevő szereplők hatékony együttműködésével valósulhat meg. K i-

emelt szerepe van az inklúziót megvalósító iskolában tanító pedagógusok és a szomatopeda-

gógus közösen tervezett tanulási-tanítási programjának, a közös tanításnak, valamint az e te-

vékenységet követő közös értékelésnek. 

 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelésének-oktatásának céljai, kiemelt feladatai 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a Nemzeti alaptantervben megfogalma-

zott tanulási és oktatási célok az irányadók, de számukra a nevelési-oktatási folyamat kiemelt 

célja az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése annak érdekében, hogy a mozgáskorláto-

zott tanulók felkészültté váljanak az életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelő önálló 

döntéshozatalra, képessé váljanak az önrendelkező életvitelre. Ismerjék meg a mozgáskorláto-

zottságukból eredő egészségügyi és rehabilitációs teendőket, lehetőségeket, sajátos helyze-

tükből adódó jogaikat, hogy mindezek elősegítsék társadalmi beilleszkedésüket. Fontos, hogy 

a megfelelő életminőség megalapozása érdekében fejlődjön ki a megszerzett tudás és képes-

ségek birtokában a testi, lelki, pszichikai jóllét és annak kialakítására irányuló igényesség. 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tanulási és nevelési célokat, valamint azok megva-

lósítását a tanulók életkori sajátosságai és a mozgáskárosodásból adódó egyéni eltérések egy-

mással kölcsönhatásban befolyásolják. 

 

Testi és lelki egészségre nevelés 

A testi és lelki egészségre nevelés során törekedni kell arra, hogy a tanulók életkoruk és sze-

mélyiségük függvényében minél inkább megismerjék mozgáskorlátozottságuk okát és annak 

következményeit, elsajátítsák az állapottal járó napi teendőket, és alkalmazzák az azzal kap-

csolatos higiénés szabályokat. Az önállóság akkor valósítható meg, ha ismerik a számukra 

javasolt és nem javasolt mozgásformákat, azoknak a gyógyászati és rehabilitációs eszközök-

nek a használatát, amelyek segítségükre vannak a mindennapos tevékenységeikben, továbbá 

tisztában vannak ezeknek az eszközöknek a karbantartásához szükséges napi teendőkkel. A 

tanulókban ki kell alakítani, hogyan viszonyuljanak mozgásállapotukhoz. Fontos, hogy meg-

ismerjék saját értékeiket, hogy életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, 

képessé váljanak a környezet és a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő magatartásformákra, 

értékrend kialakítására, amelyek a társadalmi beilleszkedés alapját biztosíthatják. A tanulókat 

ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, elő kell segíteni, hogy moz-
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gáskorlátozottságuk ellenére kialakuljon a fizikai aktivitásra, a szabadidő aktív eltöltésére 

kész, az egészséges életmód kialakításához szükséges magatartás és szokásrendszer, a sporto-

lás iránti igény. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabá-

lyozására, a konfliktusok kezelésére! 

 

Önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során kiemelt feladat a tanulók helyes, reális 

énképének, illetve önértékelésének kialakítása. Elő kell segíteni a tanulók kedvező szellemi 

fejlődését, készségeik optimális alakulását, tudásuk és kompetenciáik kifejezésre jutását és 

valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. A reális önismeret kialakítása segítséget 

nyújthat a mozgáskorlátozott tanuló továbbtanulására, pályaorientációjára vonatkozóan, és így 

biztos alapot nyújthat a későbbi önálló életvezetéshez. Hozzá kell segíteni a mozgáskorláto-

zott tanulókat ahhoz, hogy képessé váljanak érzelmeik hiteles kifejezésére, a mások helyzeté-

be történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfoga-

dásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások 

megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés  

A közösség részévé válás, a közösségbe való beilleszkedés az egyén szocializációjának része. 

Ennek a folyamatnak az eredményeként válik a tanuló, a fiatal az iskolai közösség – később a 

társadalom – teljes jogú tagjává. A nevelés-oktatás során az érték- és kultúraközvetítés folya-

matában fejlődnek a mozgáskorlátozott tanuló társas kapcsolatai, közösségi szerepvállalásai, 

másokért való felelősségvállalása, eközben alakulnak és erősödnek meg a társadalmilag is 

fontos magatartásformái. Kiemelt fejlesztési cél a segítségnyújtásra való ösztönzés, az egyé-

nek vagy csoportok értékeinek felismerése, azok elfogadása, egymás kölcsönös tiszteletének 

kialakítása. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A mozgáskorlátozott tanulóknak egyes diagnózisokból, mozgásállapotokból fakadóan gondot 

okozhat a verbális és/vagy nonverbális kommunikáció, valamint a szóbeli információk feldol-

gozása, érzékelése, megértése és alkalmazása. Hátrányaikat az információszerzésben és -

adásban pótolhatja az elektronikus eszközök, a média használata. A tágabb értelemben vett 

kommunikáció a mozgáskorlátozott tanulók számára a társadalmi integráció előkészítését, az 

önrendelkezés, önállóság kialakítását, a társadalmi szerepek gyakorlásának lehetőségét szol-

gálja. Az infokommunikációs eszközök alkalmazásával a tanuló eredményes és sikeres lehet, 

életminősége javulhat.  

 

A tanulás tanítása, pályaorientáció 
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A mozgáskorlátozott tanulóknál fokozott figyelmet kell fordítani a tanulás összetevőinek taní-

tására, az egyénre szabott tanulás módszereinek (típusának, csatornájának) megválasztására, 

ezzel elősegítve az önálló tanulás képességének kialakulását. Legfőbb cél a tanulók tanulásá-

nak módszertani segítése, a hatékony tanulási stratégia megválasztása, a helyes időbeosztás 

kialakítása, a célszerű rögzítési módszerek, valamint az önművelés igényének kialakítása, ami 

az élethosszig tartó tanulás alapja. A tanulók előzetes tapasztalatszerzésére a mozgáskorláto-

zottság miatt nem minden esetben kerül sor, ezért előzetes tudásuk is hiányos lehet. Eseten-

ként a mozgásos tapasztalatszerzés is akadályozott. Számolni kell azzal a ténnyel is, hogy 

gyakran a részképességek zavarai vagy hiányosságai is nehezítik a tanulás folyamatát. A ta-

pasztalati alapozás lehetőségeinek megteremtésével, életszerű tartalommal, a kíváncsiság, 

érdeklődés és megoldási késztetés felkeltésével és megtartásával stabil motiváció érhető el az 

egyéni tanulási formák kialakulásához. 

Mozgáskorlátozott tanulók esetében a sikeres pályaorientáció nagyban függ a tanuló mozgás-

szervi diagnózisától – annak végleges, javuló vagy romló voltától –, a mozgásállapot súlyos-

ságától és klinikai tüneteitől, az akadályozottság mértékétől és formájától, valamint a pszichés 

funkciók működésétől. A reális pályakép kialakítása rendkívül átgondolt és alapos előkészítő 

munkát kíván. A pályairányultsághoz nélkülözhetetlen képességek kialakításakor szükség 

lehet sajátos elő- és felkészítésre, azon képességek kialakítására, amelyek a saját adottságok 

felméréséhez és elfogadásához vezetnek. Ezt az elő- és felkészítést a mozgáskorlátozott tanu-

ló elképzeléseivel és lehetőségeivel kell összhangba hozni. A pályaalkalmasság vizsgálatakor 

indokolt lehet speciális szempontok figyelembevétele is. 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés mozgáskorlátozott tanulóknál megvalósítandó tanulási 

és nevelési céljai megegyeznek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazottakkal. 

 

A Nemzeti alaptanterv alkalmazása a mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása so-

rán 

A 2011. évi CXC. köznevelési törvény 47.§ értelmében és a Nemzeti alaptantervben megfo-

galmazottakkal összhangban a mozgáskorlátozott tanuló optimális fejlődése, nevelése-

oktatása érdekében szükséges a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő 

szakember (jelen esetben szomatopedagógus, vagy központi idegrendszeri károsodás esetén 

szomatopedagógus és/vagy konduktor) aktív és támogató jelenléte. Emellett a köznevelési 

törvény 51.§-a hosszabb felkészülési időt biztosít a sajátos nevelési igényű, jelen esetben 

mozgáskorlátozott tanulók számára vizsgák alkalmával, illetve az írásbeli vagy szóbeli felmé-

réseken, továbbá lehetőséget ad az iskolai tanulmányok során a mozgáskorlátozott tanuló által 

alkalmazott, megszokott eszközök használatára. 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelésében-oktatásában a következő speciális habilitációs és 

rehabilitációs célú tanulási területek, tantárgyak bevezetése szükséges: 

 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelésében-oktatásában a testnevelés tantárgyi óra mellett vagy 

helyett biztosítani kell a mozgásnevelési foglalkozásokat, ami a szakértői véleményben 

meghatározott óraszámban és fejlesztési területeken szomatopedagógus, központi idegrend-

szeri károsodás esetén szomatopedagógus és/vagy konduktor, esetenként gyógytornász javas-
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latai és iránymutatásai szerint, illetve részvételével történik (18/2016-os A felsőoktatási szak-

képzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló EMMI ren-

delet alapján). A mozgáskorlátozott tanulók esetében kiemelkedően fontos, hogy a mozgásfej-

lesztés ne csupán a mozgásnevelés-órákon, hanem a nevelés-oktatás, fejlesztés teljes ideje 

alatt megvalósuló komplex tevékenység legyen. 

A mozgáskorlátozott tanulók számára a segítő technológiák használatával történő írás  a 

kézírás mellett vagy helyett a gondolatközlés, illetve a kommunikáció eszköze, elősegítve 

ezzel a tanulók habilitációját, rehabilitációját. A mozgáskorlátozott tanulók esetében a meg-

változott felső végtagi funkció – ideértve a megváltozott kézfunkció állapotát – megnehezít-

heti vagy lehetetlenné teheti az olvasható kézírás elsajátítását, melynek következtében az ön-

álló tanulási tevékenységek akadályokba ütközhetnek. Az infokommunikációs eszközök se-

gítségével való írás elsajátításának színvonala a tanuló egyéni képességének, mindenkori fizi-

kai és pszichés állapotának függvénye.  

A korai agykárosodás következtében kialakult mozgás-rendellenességek esetén kialakulhat 

dysarthria (a beszéd kivitelezésének fonációs és artikulációs zavara), mely nehezen érthető 

beszédprodukciót eredményez, vagy anarthria, mely beszédképtelenséget jelent. Ezért a neve-

lés-oktatás során kiemelt feladat a beszéd- és kommunikációfejlesztés, súlyos esetben logo-

pédia és/vagy technikai eszközökkel támogatott alternatív és augmentatív kommunikáció (a 

szóbeli kommunikációt helyettesítő vagy kiegészítő, segítő, támogató kommunikációs rend-

szerek) kialakítása és mindennapi használata.  

A pedagógiai feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni továbbá, hogy a mozgás-

szervi károsodások megjelenési formája széles spektrumú; a legenyhébb mozgásbeli eltéré-

sektől a súlyos mozgásállapotig és a teljes kiszolgáltatottságig terjed. Ezért a sérülés és akadá-

lyozottság mértékének megfelelő támogatás, pedagógiai fejlesztő folyamat során a tanulási 

területek tartalmi és időbeli eltéréseinek megfogalmazásakor nagyfokú differenciálás, adaptá-

lás és alkalmazkodás szükséges, igazodva az adott tanuló támogatási szükségleteinek mérté-

kéhez. A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a Nemzeti alaptantervben meg-

határozott tanulási területek, illetve a hozzájuk kapcsolódó tantárgyak tanulási céljainak meg-

valósítása általában lehetséges. A helyi tantervekben, egyéni fejlesztési tervekben az egyes 

tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások 

a tanulók egyéni sajátosságainak figyelembevételével érvényesíthetők. Az egyéni igényekhez 

igazodó eljárások alkalmazása csak abban az esetben indokolt, ha az általános követelmé-

nyeknek való megfelelés semmilyen módszertani, technikai segítségnyújtással, környezeti 

adaptációval nem biztosítható. Fontos, hogy az individuális megsegítés olyan mértékű legyen, 

amennyire az eredményes egyéni fejlődéshez elengedhetetlen. 

Mozgáskorlátozottság esetén gyakran számolnunk kell a tanulók fáradékonyságával, csökkent 

terhelhetőségével. Az egyéni szükségletekhez igazodva fontos a kötelező és a választható 

tárgyak óraszámának csökkentése.  

Mozgáskorlátozottság esetén kiemelt feladat a cselekvéses tapasztalatszerzés akadályozottsá-

gából eredő hiányosságok pótlása, kompenzálása, a mozgáskorlátozott tanulók szűkebb és 

tágabb környezetének megismerése, az önmaguk megismerésének segítése, a helyes életvitel 

kialakításának megalapozása.  
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Kompetenciafejlesztés mozgáskorlátozott tanulók esetében 

Valamennyi kulcskompetencia fejlesztése beépül a mozgáskorlátozott tanulók sérülésspecifi-

kus pedagógiai fejlesztő folyamatába. Mozgáskorlátozottság esetén – a cselekvéses tapaszta-

latszerzés hiányosságai, illetve a szociális kapcsolatok sajátos alakulása miatt – az egyes 

kompetenciaterületek által meghatározott képességek fejlődése, ismeretek elsajátítása, attitű-

dök alakulása során gyakran eltérő fejlődés tapasztalható. A kompetenciafejlesztés folyama-

tában a tevékenységek kivitelezését, illetve a különböző helyzetekben való részvételt biztosító 

eljárások, technikák alkalmazása szükséges annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott tanu-

lók is képesek legyenek a hatékony alkalmazkodásra, a környezet befolyásolására. 

A mozgáskorlátozott tanulók esetében a gyors, cselekvőképes alkalmazkodás, illetve az élet-

hosszig tartó tanulásra való felkészülés érdekében valamennyi kompetenciaterület fejlesztése 

kiemelt fontosságú. 

 

Alapkompetenciák 

Az alapkompetenciák magukban foglalják azoknak a beszédhez, íráshoz, szövegértéshez, a 

mennyiségi, téri-vizuális és idői viszonyokban való tájékozódáshoz, valamint a mozgáshoz 

kapcsolódó ismereteknek, készségeknek és attitűdöknek a rendszerét, melyek lehetővé teszik 

a használható tudás megszervezését. A mozgáskorlátozott tanulóknál az alapkompetenciák 

fejlesztése mint előkészítő folyamat kiemelt szerepet kap az iskolai nevelés-oktatás során. 

A tanulás kompetenciái 

A mozgáskorlátozott tanulóknál fokozott figyelmet kell fordítani a tanulás összetevőinek taní-

tására, az egyénre szabott tanulás módszereinek (típusának, csatornájának) megválasztására, 

ezzel elősegítve az önálló tanulás képességének kialakulását. Az előzetes tapasztalatszerzés a 

mozgáskorlátozottság miatt minőségileg és mennyiségileg is módosulhat, ezért a tanuló előze-

tes tudása is hiányos, szórt lehet. Számolni kell azzal a ténnyel is, hogy gyakran a részképes-

ségek zavarai vagy hiányosságai is nehezítik a tanulás folyamatát. A tapasztalati alapozás 

lehetőségeinek megteremtésével, életszerű tartalommal, a kíváncsiság, érdeklődés és megol-

dási késztetés felkeltésével és megtartásával stabil motiváció érhető el az egyéni tanulási for-

mák kialakulásához. Fontos, hogy a mozgáskorlátozott tanuló az aktív, önirányított tanulás 

kompetenciáit az élet különböző területein változatos helyzetekben és szerepekben, önállóan, 

valamint másokkal is együttműködve alkalmazza céljai megvalósítása érdekében. Fontos, 

hogy a tanulók az iskolai évek során sajátítsák el az önálló tanulást segítő eszközök (pl. szá-

mítógép, internet, elektronikus és iskolai könyvtár) készségszintű használatát. A hatékony 

tanulási módszerek elsajátítása magában foglalja a csoportos tanulás módszereit, a kooperatív 

tanulási technikát vagy a távoktatást. 

 

 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

A kommunikáció teszi lehetővé a társas kapcsolatok kialakítását, a gondolatok közlését, az 

információ megszerzését és közvetítését – ezek mindegyike hatással van a mozgáskorlátozott 



 

 

73 

 

tanulók önálló életvitelének kialakítására, illetve szűkebb és tágabb környezetükbe történő 

beilleszkedésére. Amennyiben – a sérülés következtében – akadályozott a szóbeli, az írásbeli 

vagy a nonverbális kommunikáció, a képességek speciális módszerekkel történő fejlesztésére 

van szükség (mozgás-, egyensúly-, ritmus-, grafomotoros képességek, térbeli tájékozódás, 

testséma, érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, nyelv és beszéd stb.), mindig igazodva az 

értelmi és mozgásállapothoz, illetve az életkorhoz. 

A szóbeli kommunikáció érintettsége esetén szükséges lehet a logopédiai kezelés, a beszédte-

rápia eljárásainak alkalmazása, súlyosabb esetben a kiegészítő, kisegítő alternatív vagy 

augmetatív kommunikációs forma (a szóbeli kommunikációt helyettesítő, vagy kiegészítő, 

segítő, támogató kommunikációs rendszerek) használata. Az írásbeli kommunikáció akadá-

lyozottsága az infokommunikációs eszközök használatával kompenzálható. A kifejező beszéd 

fontos alkotóeleme a mimika, a beszédet kísérő kéz- és testmozgások, melyek kivitelezésének 

akadályozottsága esetén a tanulók mozgásfejlesztésébe is integrálni kell mindezek fejleszté-

sét. 

Az idegen nyelvi kommunikáció kiemelt fejlesztése támogatja a sikeres munkaerőpiaci integ-

rációt és a társadalmi beilleszkedést. Minden esetben a sérülésnek leginkább megfelelő tanu-

lási módszer megválasztása szükséges. Differenciálásra, a tananyag és a taneszközök adaptá-

lására leginkább az idegen nyelvi olvasás és írás bevezetése előtti oktatási időszakban van 

szükség. A testbeszédet és a mimikát csak részben lehet bevonni a nyelvtanulásba, ugyanak-

kor többször kerülhet sor egyéb nonverbális eszközök használatára. A mozgásos játékokban, 

feladatokban differenciálásra vagy adaptálásra lehet szükség. Az eljátszással, utánzással, 

hangeffektusokkal, manipulációval járó tevékenységekben és az azokkal kapcsolatos elvárá-

sokban is az érintett tanuló képességeihez kell alkalmazkodni. 

 

A digitális kompetenciák 

A digitális kompetencia megfelelő szintje biztosíthatja a mozgáskorlátozott tanulók részvéte-

lét szinte valamennyi élethelyzetben. A nevelés-oktatás során az információs-kommunikációs 

technológiák használatának olyan szintű és minőségű elsajátítása szükséges, ami alkalmassá 

teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, az információk kritikus szűrésére, azok feldolgo-

zására és kreatív használatára. A digitális kompetenciák megfelelő szintjelehetővé teszi a digi-

tális platformokon folytatott kommunikációt, együttműködést, valamint hozzájárul ahhoz, 

hogy a mozgáskorlátozott tanulók digitális tartalmakat legyenek képesek létrehozni. Mozgás-

korlátozottság esetén sokszor speciális, illetve adaptált eszközök használata szükséges (speci-

ális egér, klaviatúra, szoftverek stb.). A szóbeli vagy írásbeli kommunikációjukban akadályo-

zott tanulók digitális kompetenciájának szintjét emeli, ha akadálymentes kommunikációjuk-

hoz magas színvonalú, korszerű infokommunikációs háttérrel rendelkeznek. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A problémamegoldó gondolkodás, a mennyiségi és minőségi adatgyűjtés, az adatok rendsze-

rezése, az információk különböző logikai módszerekkel történő átalakítása, értelmezése és 

elemzése hozzájárul az önálló életvitel, az önrendelkező életforma kialakulásához, így a kom-

petenciafejlesztés kiemelten fontos területe. Az egyes jelenségek közötti összefüggések felis-
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merése, értelmezése és gyakorlati alkalmazása révén a tanuló a mindennapi életet érintő kriti-

kus helyzetekben megalapozott tényekre és bizonyítékokra támaszkodó döntéseket hoz. 

 

A személyes és társas kompetenciák 

A megfelelő önismeret hozzájárul a társas kapcsolatok kialakulásához, ami a társadalomban 

való boldogulás alapját képezi. A tapasztalatszerzés módosult folyamatai, a kommunikáció 

esetleges nehezítettsége, a társas kapcsolatok alakulásának sajátos módja miatt szükséges a 

terület kiemelt, tudatos fejlesztése, a megvalósítható célok kitűzése, a reális értékelés, a pozi-

tív megerősítés. 

A személyiség építésének és a lelki egyensúly fenntartásának egyik eszköze a lehetőségek 

szerinti önállóságra nevelés. A tanulókban akkor alakul ki reális, pozitív énkép, ha önmaguk-

hoz képest fejlődnek, érnek el sikereket. Fontos, hogy a mozgáskorlátozott tanulóknak legye-

nek céljai különböző területeken, mikro-, illetve makrociklusokra tervezzenek, ezáltal belső 

motivációjukat folyamatosan alakítsák, fejlesszék, majd a folyamat végén értékeljék teljesít-

ményüket. Fontos, hogy közös munkában vállaljanak feladatot, ismerjék a csoportban betöl-

tött szerepüket. 

A másokkal való együttműködés a mindennapi élet megszervezéséhez nélkülözhetetlen. A 

társadalmi integráció kölcsönös alkalmazkodást, a mozgáskorlátozott tanulótól is aktív rész-

vételt kíván. A társadalomban való aktív részvétel megköveteli a fogyatékos személyek esély-

egyenlőségét biztosító jogokról, az érdekvédelmi szervezetek működéséről, szerepéről elsajá-

tított ismereteket, valamint a kölcsönös alkalmazkodás képességének kialakulását. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A művészi kifejezés és a kulturális életben való aktív részvétel a mozgáskorlátozott tanulók 

számára is adott, egyben a tehetség kifejeződésének lehetőségét biztosítja a művészet bármely 

területén. A mozgáskorlátozott tanuló harmonikus fejlődésének és önkifejezésének egyik fon-

tos eszköze a rajzolás, festés, zene, mozgás, dramatikus interakció, tánc és egyéb alkotótevé-

kenységek. A megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek, eszközök megtalálása hozzáse-

gíti a mozgáskorlátozott tanulót, hogy önmaga is kreatív alkotásokat hozzon létre, valamint 

hogy megtapasztalja az esztétikai átélés és a művészi önkifejezés hatásait. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A reális önismeret, a megfontolt és minden körülményt figyelembe vevő pályaorientáció hoz-

zájárulhat a megvalósítható pályakép, az önálló életvitel, az alkotó életforma kialakításához.  

 

Az egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlások 
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A különböző tanulási területekhez kapcsolódó tantárgyak nevelési-oktatási feladatainak meg-

valósításakor a következő szempontokat kell figyelembe venni. 

Magyar nyelv és irodalom 

A mozgáskorlátozott tanulók esetében kiemelt feladat a mozgáskorlátozottságból adódó 

kommunikációs (beszéd és írás) nehézségek ellensúlyozása, különös tekintettel a részképes-

ségek kiesésének kompenzálására (beszédhallási és beszédmotoros területek zavarai, olvasási 

zavarok/diszlexia, írászavarok/diszgráfia, esetleg beszédészlelési és beszédértési zavarok). 

Kiemelt feladat a magyar nyelv és irodalom oktatása során a megismerő tevékenység akadá-

lyozott voltából eredő hátrányok leküzdése (pl. a szókincsfejlesztés). 

Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően: 

Megfelelő olvasási és íráskészség kialakítása. 

A hagyományos és a digitális szövegértés fejlesztése (mind a hallott, mind az olvasott szöve-

gek tekintetében). 

Szövegalkotási képesség formálása; a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus, a vélemény-

nyilvánítás és a tanulók vitakultúrájának bátorítása, fejlesztése. 

Nyelvtani és helyesírási ismeretek, ennek révén a tudatos nyelvszemlélet fokozatos alakítása. 

Az önálló, hatékony tanulás elsajátíttatása (a tanuló képes legyen kitartóan tanulni, saját tanu-

lását megszervezni, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is), 

ismeretfeldolgozási technikák tanítása. A tanuló érdeklődésének megfelelően hagyományos és 

digitális szövegekkel bővítse ismereteit. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése (irodalom, zene, tánc, 

dráma, bábjáték, fotó, film és képzőművészeti alkotások segítségével). 

Matematika 

A mozgáskorlátozott tanulók matematikaoktatása során tudatosan figyelni kell a cselekvéses 

tapasztalatszerzés gátoltságára, a megismerő tevékenység akadályozottságára, a manipuláció 

akadályozottságára, a kognitív funkciók sajátos fejlődési útjára, a részképességzavarok meg-

szüntetésére, minimalizálására, a társuló fogyatékosságok enyhítésére, tüneteinek megszünte-

tésére, a fizikai, pszichés és egészségügyi problémák okozta „teljesítőképesség”-változásokra. 

Mindezek indokolják a matematika oktatása során a mozgásállapotnak megfelelő, egyénre 

adaptált eszközök használatával támogatott, tapasztalatszerzésre épülő, cselekedtető, hosszabb 

megalapozó szakasz beiktatását, melynek során lényeges a lehető legtöbb érzékszerv bevoná-

sával szerzett érzékletek integrálása (látás, hallás, tapintás, mozgás). 

A matematika tartalmainak elsajátíttatása során a kis lépésekre bontás elve, illetve az abszt-

rakciós út tudatos megsegítése, a játékosság, a motiváció folyamatos fenntartása és a folyama-

tos gyakorlás elve támogathatja a megértést, a tanulási folyamatot. A mozgáskorlátozott tanu-

ló saját testén kialakuló mennyiségfogalma sokszor kialakulatlan, így a tapasztalatszerzés 

ezen a területen is kiemelt jelentőségű. 

A nevelési-oktatási feladatok sorában kiemelt szerepe van a hiányzó, sérült vagy rendellene-

sen működő adottságok–készségek–képességek javításának, korrigálásának, kialakításának, 
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mással való pótlásának, illetve mindezek fejlesztésének. Az ismeretnyújtás a képességek gaz-

dag tárházának fejlesztése közben, az adott életszakaszon belül a tanuló individuumának – 

fejlődési ütemének – figyelembevételével zajlik. 

Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően: 

Cselekvéses tapasztalatszerzésből adódó hátrányok kompenzálása 

A környező világ mennyiségi és minőségi tulajdonságainak megismerése, a jelenségek közötti 

összefüggések felismerése 

A térben és a síkban való tájékozódás fejlesztése 

Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban, a 

döntésekre, ítéletalkotásra való képesség fejlesztése 

Pontosság, kreativitás, kritikai, stratégiai és rendszerező gondolkodás kialakítása 

A számolási készség fejlesztése 

Történelem és állampolgári ismeretek 

A mozgáskorlátozott tanulók számára szükséges a társadalmi tapasztalatszerzés hiányainak 

pótlása, a fogyatékosságokkal élő történelmi személyek tevékenységének bemutatása. Sajátos 

tartalmat jelenthet a fogyatékos emberek társadalmi megítélése a történelem során, a társa-

dalmi, politikai helyzet, a kulturális színvonal és a fogyatékos emberek helyzete megítélése 

közötti összefüggés, a mozgáskorlátozottakra vonatkozó jogszabályok és érdekvédelmi szer-

veződések, a fogyatékos személyekkel foglalkozó intézmények ismerete. 

A múzeumlátogatások, helytörténeti kirándulások szervezésével az általános célokon túl (a 

múlt valósághű megismerése) tapasztalatokhoz, élményekhez juthatnak a tanulók a kulturális 

és társadalmi integráció, az együttműködés területén is. 

Természettudományok és földrajz 

A mozgáskorlátozott tanulók esetében az embertani, egészségügyi ismeretek kiegészülnek a 

tanuló diagnózisának ismeretével és az ezzel kapcsolatos egészségügyi feladatok és problé-

mák kezelésével. 

Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően: 

Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, a tanulási környezet megfelelő alakí-

tása és a különböző segítő technológiák alkalmazása teremtheti meg a legteljesebb tapaszta-

latszerzés lehetőségét. 

Tudatosan kell irányítani a tanuló megismerő tevékenységét, tapasztalatszerzését és annak 

feldolgozását. Az egyre magasabb szintű ismeret kialakítása érdekében ennek a kis lépésben 

haladás figyelembevételével kell történnie. 

A lehető legnagyobb mértékben segíteni kell a tapasztalatok ismeretté válását, nyelvi szinten 

való tudatosítását, hogy az felhasználható ismeretté mélyüljön, azaz a tanuló eszközként tudja 

alkalmazni. 
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A tanuló önismeretének segítése, a helyes életvitel kialakításának megalapozása és az önálló 

életvitelhez szükséges alapképességek kialakítása. 

Idegen nyelv 

A nyelvtanulás a továbbtanulás, a későbbi munkavállalás, az önbizalom növelésének fontos 

eszköze, ezért minden esetben szükség van a megszerzett nyelvtudás gyakorlati felhasználha-

tóságának egyénre szabott elősegítésére. 

Az olvasási és írásnehézségekkel küzdő tanulók esetében az auditív tanulási módszerek ered-

ményesebbek. A beszéd- és kommunikációs zavarok, beleértve a nonverbális kommunikáció 

zavarait is, gátolhatják a mozgáskorlátozott tanuló aktív részvételét az idegen nyelvi szóbeli 

kommunikációban – ebben az esetben az érintett funkciók kiemelt fejlesztése, esetleg az írás-

beli kommunikáció előtérbe helyezése jelenthet megoldást. 

Művészetek 

A komplex művészeti nevelés a mozgáskorlátozott tanuló harmonikus fejlődésének és önkife-

jezésének egyik fontos területe, melynek során a zene, a mozgás, a dramatikus interakció és 

az alkotás kerül előtérbe. 

A felmentés bármely formája indokolatlan; a megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek, 

eszközök megtalálása valamennyi művészeti területen hozzásegíti a tanulót az alkotó folya-

mathoz. 

Digitális kultúra 

A digitális kultúra tantárgy oktatása során a mozgáskorlátozott tanulók egyéni mozgásállapot-

ától függően gyakran szükséges az egyénre szabott, adaptált eszközök (pl. speciális egér, 

trackball egér/hanyatt egér, speciális billentyűzet, billentyűzetrács, membránbillentyűzet, kö-

nyök- és csuklótámasz, vagy a hagyományos számítógéptől eltérő érintőképernyős tablet, 

laptop stb.) alkalmazása. Ezenkívül gyakran több idő szükséges a számítógép kezelésével 

kapcsolatos manuális tevékenységek megtanítására és begyakorlására. A tanuló esetenként a 

számítógép kisegítő lehetőségeivel lesz képes az önálló használatra (beragadó billentyűk, bil-

lentyűszűrés, hangjelzések, egér speciális beállításai, billentyűkombinációk, egérkiváltók, 

digitális billentyűzet, fejegér, szemegér stb.). 

A mozgáskorlátozott tanulók számára a digitális kultúra tanítása korábbi időszakban elkez-

dődhet. Különösen indokolt ez abban az esetben, ha a mozgásos akadályozottság miatt a kéz-

írás kivitelezése nehézkes, a kézírással létrehozott írásproduktum olvashatatlan, és indokolt a 

segítő technológiák használatával támogatott írásbeli kommunikáció elsajátíttatása. 

A mozgáskorlátozott tanulók esetében a magabiztos és pontos számítógép-használat, a számí-

tógép adta lehetőségek kreatív használata kedvezően befolyásolhatja a pályaorientációt, a 

munkába állás feltételeként szolgálhat (akár távmunka keretében is), így megfelelő időt kell 

biztosítani a dokumentumkészítés, információszerzés témakörök gyakorlati részének elsajátít-

tatására. 

Testnevelés és egészségfejlesztés 

A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület alapelvei és céljai, fejlesztési feladatai a 

mozgáskorlátozott tanuló egyedi mozgásszervi diagnózisától és a klinikai tünetektől, mozgás- 
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és egészségi állapotától, aktuális fejlettségi szintjétől függően a pedagógiai és egészségügyi 

habilitációval, rehabilitációval összhangban valósul meg. A mozgásszervi és a pedagógiai 

rehabilitáció, valamint a testnevelés és sport fejlesztő mozgásprogramjai speciális eljárásainak 

együttese eredményezi a mozgáskorlátozott tanulók sajátos testkulturális nevelését, a Testne-

velés és egészségfejlesztés tanulási terület tartalmát, tantárgyi anyagát, szervezési formáit. 

A mozgáskorlátozott tanulók testnevelésóra alóli automatikus felmentése nem indokolt. A 

Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület keretében szervezett testnevelés tantárgyi 

órán a tanuló a mozgásvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, valamint a tanulóval fog-

lalkozó team (orvos, szomatopedagógus, gyógytornász, központi idegrendszeri károsodás 

esetén konduktor is) véleménye alapján vesz részt. A testnevelésórán való részvétel lehet tel-

jes vagy részleges, a felmentés lehet teljes és átmeneti. Mozgáskorlátozottság esetében a test-

nevelés tantárgyi óra helyett/mellett biztosítani kell a mozgásnevelési foglalkozásokat. A test-

nevelésórán való foglalkoztatás a mozgásszervi fogyatékosság típusának megfelelő szakképe-

sítéssel rendelkező utazó gyógypedagógus (szomatopedagógus), központi idegrendszeri káro-

sodás esetén szomatopedagógus vagy konduktor vagy gyógytornász javaslatai és iránymutatá-

sai szerint, szükség esetén részvételével történik. 

A tanulási terület fejlesztési feladatainak való megfelelés érdekében az egészségügyi és peda-

gógiai célú habilitáció, rehabilitáció keretében a mozgásnevelés szomatopedagógus, központi 

idegrendszeri károsodás esetén szomatopedagógus vagy konduktor vagy gyógytornász veze-

tésével történik. 

 

Az iskolai fejlesztés szakaszai 

 

A mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztésének szakaszolása módosításokkal megegyezik 

a Nemzeti alaptanterv képzési szakaszaival. 

 A 9–12. évfolyam pedagógiai feladatai 

A nevelés-oktatás utolsó szakaszában a tanulási utak a mozgáskorlátozott tanulók iskolavá-

lasztásának megfelelően differenciálódnak. A nevelési-oktatási folyamatban rugalmasan kell 

alkalmazkodni a tanulók mozgásállapotához, pszichés és emocionális fejlettségéhez, a már 

elsajátított készségek és képességek szintjéhez. A pályaválasztási érettség kialakításával, a 

különböző munkatevékenységekhez szükséges kompetenciák fejlesztésével és az önmegisme-

rési folyamat támogatásával lehetővé válik a tanulók továbbtanulása és beilleszkedése a társa-

dalomba. Az élethosszig tartó tanulás belső motivációjának megteremtése, a hatékony tanulási 

formák elsajátíttatása a különböző oktatási módszerek változatos alkalmazásával, a tananyag 

adaptálásával, tehetséggondozással, a tanulási kudarcok prevenciójával történik. 

A mozgásfejlesztéssel kapcsolatos feladatok a középiskolában átalakulnak: hangsúlyossá vá-

lik az önálló élethez szükséges mozgásminták kialakítása és azok begyakoroltatása. Az élettér 

kinyitásával kell kialakítani az ehhez szükséges belső és külső motivációt. A diagnózissal és 

mozgásállapottal kapcsolatos ismeretek átadása, a szükségletek tudatosítása, a fiatalok egyéni 

felelősségének hangsúlyozása, az ezekből adódó kötelezettségek ellátása kiemelt feladat. Fon-

tos cél az önellátás és önrendelkezés mozgásos és szocializációs feltételeinek megteremtése, 
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melynek során kiemelt szerepe van a közösségépítésnek, hiszen a közösségek összetartó ereje 

segítheti a tanulókat a szocializáció folyamatában, olyan életkorban, amikor erősödő önálló-

sodási igényük következtében egyre több káros hatásnak lehetnek kitéve. A nevelő-oktató 

munka során hangsúlyt kell helyezni az önálló véleményformálás és közösségi feladatvállalás 

támogatására, ezzel felkészítve a tanulókat a demokratikus magatartásformák gyakorlására. 

Természetesen ebben a nevelési-oktatási szakaszban is fontos a pedagógiai célok, feladatok 

megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

 

Értékelés 

 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott értékelési rendszer módosításokkal érvényesíthető 

a mozgáskorlátozott tanulók tantárgyi értékelésekor is. 

A mozgásnevelés tantárgy esetében a nevelés-oktatás teljes idejében mindvégig szöveges fej-

lesztő értékelést kell alkalmazni. A mozgáskorlátozott tanulók a különböző mérések (előzetes 

felmérés; segítő-formatív felmérés; összegző, lezáró-szummatív felmérés) során ugyanolyan 

minőségű és mennyiségű feladatot oldhatnak meg, mint többségi társaik, számukra azonban 

többletsegítséget kell biztosítani. 

A többletsegítség sérülésspecifikusan, elsősorban a funkcionális állapotjellemzőkhöz igazod-

va, egyéni szükségletekre szabottan legyen elérhető! Az adaptációs szükségletre vonatkozó 

adatokat, a számonkérésekre, vizsgákra vonatkozó paramétereket a tanulók sajátos nevelési 

igényével kapcsolatban a mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók vizsgálatára specializálódott 

szakértői bizottság által elkészített szakértői vélemény tartalmazza javaslati részében. 

A 2011. CXC. köznevelési törvény 51. § (5) bekezdésének értelmében a sajátos nevelési igé-

nyű, jelen esetben mozgáskorlátozott tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben bizto-

sítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az 

iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével al-

kalmazkodni kell az adottságaihoz. 

Az 56. § (1) bekezdése szerint a tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a 

szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti a) az érdemjegyekkel és osztály-

zatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkal-

mazását írja elő, b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az 

értékelés és a minősítés alól. A (2) bekezdés szerint érettségi vizsgán kijelölt tantárgyak he-

lyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat. 

Többletidő és szünetek: A többletidő biztosítása a sajátos nevelési igény e típusában alapvető, 

hiszen az állapotból adódóan az esetek többségében jellemzően lassul a kivitelezési tempó, 

másrészt a kórformák egy részénél a feladatközi szünetek biztosításának kötelező, orvosilag 

meghatározott rendszere van (pl. gerincvelő-károsodás esetén a tanulók katéterezési szükség-

lete). 

A feladatlapok adaptációja: Az írásbeli felméréseket egyes mozgáskorlátozott tanulók eseté-

ben nagyítani szükséges. Fontos, hogy a tesztek összeállítása során egy feladat teljes egészé-

ben egy oldalra kerüljön (amennyiben a szöveg és a hozzá tartozó kérdések egy lap két olda-
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lán vannak, úgy azok folyamatos lapozása szükséges, ami akadályozott kézfunkció esetén 

időveszteséget jelent, mivel problémás a lap megfogása, megfordítása). Fontos, hogy a fel-

adatlapokon szélesebb rubrika, illetve több sor, valamint nagyobb sorközök álljanak rendelke-

zésre. Ugyanakkor ilyen megoldás csak akkor alkalmazható, ha a battéria a mozgáskorlátozott 

tanulók számára átstrukturált (tehát azonos tartalmú, de eltérő formájú feladatlapok: rubrikák 

sormagassága min. 1,5 cm, jelölendő válasznál a betűjeles körök átmérője 1 cm, 2-es sortá-

volság). Sokszor nagyítani szükséges a feladatlapokat. Több mozgáskorlátozott tanuló eseté-

ben nem alkalmazhatóak az A4-es méretben készülő feladatlapok, tekintettel arra, hogy az 

érintett tanulók nem érik el a lap tetejét például felső végtaghiány vagy redukció, illetve felső 

végtagi ízületi mozgásbeszűkülés miatt. 

Eszközös megsegítés: A mozgáskorlátozott tanulók esetében előfordulhat, hogy speciális író-

eszközre, egyéb kiegészítő eszközre (pl. speciális asztalra, csúszásgátlóra) van szükség a fel-

mérés során. Bizonyos mozgáskorlátozott tanulóknál az írásbeli vagy a szóbeli, esetleg mind-

két kommunikációs csatorna súlyos mértékű akadályozottsága áll fenn. Ezekben az esetekben 

mind a tananyagot, mind a felmérést digitalizálni kell. Az érintett tanulók minden esetben a 

számukra adaptált és már megszokott infokommunikációs eszköz segítségével teljesítik a 

felméréseket. 

A felmérés módjának adaptációja: Mozgáskorlátozott tanulók esetében a szóbeli számonkérés 

írásbelire, az írásbeli számonkérés szóbelire változtatható. 

 

 

A tanulási célok  

 

A tanulási célok tekintetében mindenkor figyelembe kell venni a mozgásszervi károsodás 

fajtáját, mértékét és kiterjedését; az aktuális mozgásállapotot. 

A felső végtag funkcionális károsodása és a manipuláció, grafomotoros készség kialakulásá-

nak akadályozottsága miatt az írásbeli munkák külalakja nem minősíthető. Mozgáskorlátozott 

tanulóknál a fent említett okok miatt nem minden esetben válik elsajátíthatóvá a folyóírás. 

Ezeknél a tanulóknál a nyomtatott kis- vagy nagybetűs írást, illetve a helykijelölő írást tanít-

juk. Amennyiben a kézírás veszélyezteti az olvashatóságot, akkor minden esetben előtérbe 

kerül a segítő technológiákkal történő írás (pl. tableten, számítógépen való írás). 

A beszédszervek, illetve a beszédért felelős agyi központok érintettsége esetén – amennyiben 

a beszéd nehezen érthetővé (dysarthria) válik, vagy kialakul a teljes beszédképtelenség 

(anarthria) – akadályozott lehet a szóbeli szövegalkotás tanulási céljainak megvalósítása; 

úgymint a kifejező, érthető, kommunikációs helyzetnek megfelelő beszéd, vagy a versek, iro-

dalmi művek szöveghű, érthető tolmácsolása. Nagyon fontos, hogy minden esetben bátorítsuk 

a hangzó beszédet, azonban ennek értékelése nem ajánlott. 

 A tanulási célok teljesítésének (tárgyi és személyi) feltételei és értékelése mindig egyéni elbí-

rálást igényel minden tantárgy esetében. 

Testnevelés és egészségfejlesztés 
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A mozgáskorlátozott tanulók a szakértői vélemény alapján részben vagy egészben felmentést 

kaphatnak a testnevelés-foglalkozások alól, helyette mozgásnevelés-órákon vesznek részt. A 

mozgásnevelés során a mozgásnevelő mindig egyéni komplex funkcionális felmérést követő-

en jelöli ki az individualizált habilitációs és rehabilitációs célokat. 

 

 

1.6.1.6. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

 

Az iskola a tanulók körében kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson a tehetséges tanulók gon-

dozására. A köznevelési törvény több lehetőséget ad az iskolának a tehetséggondozás formái-

nak megtalálására. A választható tanórai foglalkozások terhére lehet tehetséggondozást szer-

vezni. Kihasználható a csoportbontásra rendelkezésre álló időkeret a szelektív foglalkoztatás-

hoz. 

A helyi tantervekben a rendelkezésre álló órakerettel összhangban, valamint egy-egy tantárgy 

tananyagának a 20%-os mértékben való kiegészítése, speciális anyagrészekkel, emelt szintű 

érettségi vizsgára és felvételi vizsgára való felkészülés történhet a szabadon választható idő-

keret terhére. 

Figyelemmel kell kísérni a tantárgyakból, műveltségi területről kiírt versenyeket és ösztönöz-

ni kell a tehetséges tanulókat a versenyzésben. 

Támogatni kell a tehetséges gyerekek gondozásában a különféle pályázati lehetőségeket. 

A tanulókat ösztönözni kell az intézmények, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzati, 

társadalmi, civil szervezetek által nyújtott ösztöndíj lehetőségek kihasználására. Az iskolába 

érkező pályázati lehetőségekre fel kell hívni figyelmüket, az adminisztrációs kötelezettségek 

teljesítésében segítséget kell nyújtani. 

 

 

1.6.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos tevékenység 
 

Az iskola vezetése, a gyógypedagógus az iskola tanulóinak körében a tanév elején az osztály-

főnökökkel összhangban felmérik a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók körét. Ki-

alakítják nyilvántartásaikat. Vezetik a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket. Hiányzások 

regisztrálása, önkormányzati fórumok értesítése, gyermekvédelmi hatóságok megkeresése.  

A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség többféle értelemben külön - külön és együtt is 

jelentkezhet. Jelenthet fizikai, egészségügyi, anyagi, szociális és pszichés problémákat. 

Az elmúlt években a tanulóifjúság körében tapasztalt egészségromlás esetében, konkrét prob-

lémák esetében gyakran segítséget kell adni a család számára, együtt kell működni, hogy 

megfelelő szakorvosi ellátást kapjon a tanuló. 

Anyagi problémák vonatkozásában az iskolavezetésnek a napi támogatási formák mellett meg 

kell találni a lehetőséget ösztöndíj, és egyéb támogatási formák megszerzésére. 
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1.6.3. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

Együttműködési megállapodás mellett együtt dolgozunk a gyermek és ifjúságvédelem terüle-

tén a Józsefvárosi Gyermek és Családsegítő szolgálattal. 

A gazdasági és társadalmi változások következtében tanulóink családi hátterében jelentős 

mértékű romlás következett be. Sokkal nagyobb arányban találkozunk egzisztenciális, családi, 

egészségügyi, pszichikai problémákkal küszködő gyerekekkel. 

Az iskola elsődleges teendője, hogy az oktatás, nevelés folyamatában lehetőség szerint meg-

előzéssel próbálja megakadályozni, hogy tanulóink hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetbe 

kerüljenek.  

Egyéni foglalkozás, osztályközösségi programok, foglalkozások, egészségvédelemmel, élet-

móddal, életvitellel kapcsolatos előadások, a káros anyagok fogyasztásával kapcsolatos felvi-

lágosító foglalkozások segítik, hogy tanulóink lehetőség szerint elkerüljék a számukra hátrá-

nyos és veszélyes helyzeteket, szituációkat. 

Ez e megelőzés sajnálatos módon csak korlátozott keretek között érvényesülhet. Egyrészt az 

iskola lehetőségei korlátozottak, másrészt pedig a családi, baráti környezet, háttér hatása na-

gyon nehezen közömbösíthető, illetve védhető ki, akár anyagi, akár egyéb vonatkozásban. 

Ezért a megelőzés mellett a felmérés és a segítségnyújtás a következő lépés. 

 

A gyermek és ifjúságvédelmi munka során évről évre nagyobb hangsúlyt kap a drogpreven-

ció. Iskolánk tanulóit minden eszközzel meg kell védenünk, igyekeznünk kell a társadalmi 

hatásokkal szemben a lehető legtöbbet megtenni a, szenvedélybetegségektől teljes mértékben 

mentes középiskolai életért. 

 

 

1.6.4. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
 

A középiskolában a tanulók egy része a tanulási folyamatban komoly nehézségekkel küsz-

ködik.  

Ennek okai a következők: 

 az általános iskola és a középiskola tanítási, tanulási módszerei közötti különbség, 

mennyiség, minőség, komplexitás, önállóság a tanulásban, 

 az általános iskola gyenge színvonalú előkészítési szintje, 

 életkori sajátosságként előadódó tanulási problémák, 

 családi környezet hátterének problémái, hatása a tanulásra, 

 alulmotiváltság, érdekeltség hiánya a tanulásban, 

 képesség hiányosságai. 
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A tanulási kudarcot átélő tanulók felzárkóztatását segítő program a szerint kell, hogy megva-

lósuljon, hogy milyen motiváltságú a tanulási probléma. 

Elsődlegesen a tanulás módszertanának elsajátításában a 9. osztályban a tanulási folyamattal 

való foglalkozás, előadások szervezése segíthet megoldani a kérdést Azoknál a tanulóknál, 

akiknél a hiányosságok szerepe a döntő, illetve a könnyedén vett első időszak okozott gondot, 

a törvény szerint szervezett felzárkóztatások, korrepetálások lehetnek hatékony eszközei a 

segítségnyújtásnak. 

Korrepetálás, felzárkóztatás szervezése az órakeret szabadon választható órái terhére, önkén-

tes jelentkezés alapján, tantárgyi csoportokból történhet.  

A felzárkóztató foglalkozásra történő jelentkezés a törvényi előírásoknak megfelelően törté-

nik, amennyiben a szülő által regisztráltan is megtörtént a jelentkezés, a részvétel az oktatás-

ban az egész tanév során kötelező. 

Azokban az esetekben, ahol a motiváltságban más irányú tényezők is szerepet játszanak, több-

féle módszert együtt kell alkalmazni, egyéb egyéni és közösségi nevelési formákkal komplex 

módon történhet a segítségnyújtás.  

Az iskolánkba járó gyermekek egy része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. Felzárkóztatá-

sukhoz a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások nyújtanak segítséget, 

és lehetővé teszik a hátrány minimalizálását vagy lehetőség szerinti megszüntetését. Ennek 

leghatékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, családlátogatások, szülői 

értekezletek, fogadónapok, nyílt tanítási napok. A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal való 

foglalkozást differenciáltan oldjuk meg. Felzárkóztató korrepetálásokkal próbáljuk elérni az 

évfolyamnak megfelelő tudásszintet. 

 

Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha 

 szórt figyelmű; 

 nehezen tud koncentrálni; 

 gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat; 

 túlmozgásos vagy túlzottan lassú; 

 kézügyessége fejletlen; 

 lassan vált át egyik feladatról a másikra; 

 olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak; 

 a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel  

 valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt. 
 

A felzárkóztatás célja 

 A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály, illetve az iskolai közösségbe való 
bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség megte-

remtése. 

 Készségek, képességek fejlesztése. 

 A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás ré-
vén a napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat megszervezé-

se. 
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 Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása. 

 Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános 
emberi normák, valamint az iskolai házirend szellemében. 

 Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése.  

 

 

1.6.5.  A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 

A szakmai programunk több részében utaltunk már arra, hogy korunkban a tanulóink egyre 

nagyobb csoportjainál a gazdasági, társadalmi átalakulások következtében a családok komoly 

anyagi problémákkal küszködnek, sok a csonka család, s az anyagi problémák mellett, nyilván 

a feszített élettempó, túlterheltség miatt a szülők egészségi állapota sem megfelelő sok eset-

ben. Mindezek a tényezők az irányba hatnak, hogy a tanulóink iskolai helytállása kevésbé 

sikeres.  

Az előző fejezetekben már utaltunk rá, hogy a megoldás az osztályfőnöki munkában, a gyer-

mekvédelmi munkában, az iskola közösségi életének szervezésében található.  

1.7. A tanulóknak a szakképző intézményi döntési folyamataiban való részvételi joga 
gyakorlásának rendje 

 
A házirendben maghatározottak szerint a tanulók osztályon belüli diákönkormányzatot vá-

laszthatnak és diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzatok döntési jogkört 

gyakorolhatnak – az oktatói testület véleményének meghallgatásával- saját közösségi életük 

szervezésében, tisztségviselőik megválasztásában és részt vehetnek az iskolai diákönkor-

mányzat munkájában. 

A tanulók, az osztályszintű diákönkormányzatok képviselete az intézményi diákönkormány-

zatban valósul meg. 

A diákönkormányzat munkáját segítő tanár koordinálja. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt 

 az ifjúságpolitikai pénzeszközök felhasználásakor 

 a házirend elfogadása előtt 

 a tanulókat érintő tervezett programokról 

 Az iskola igazgatója által minden tanév április 15-ig elkészített tájékoztatóról a követ-
kező tanévben választható tantárgyakról, illetve az érettségi vizsgára történő felkészí-

tés szintjéről. 

 az első tanítási óra megtartásának reggel nyolc óra/legfeljebb negyvenöt perccel ko-

rábbi/ előtti megkezdésének lehetőségéről 
 

Az iskola diákjainak a házirendben megfogalmazottak szerint joga, hogy szabadon véleményt 

nyilváníthasson az intézmény munkájáról és működéséről. Tájékoztatást kaphatnak az intéz-

mény életét, és diákok tanulmányait érintő kérdésekről osztályfőnökétől, szaktanáraitól, a 
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diákönkormányzat képviselőjétől, valamint e körben javaslatot tehet, kérdést intézhet az isko-

la vezetőihez, oktatóihoz. 

Véleményt nyilváníthat osztályfőnöki órán, osztályképviselő útján a diákönkormányzatban, 

diákgyűlésen. 

Az ODB-k és diák-önkormányzati szervek útján javaslatot tehetnek az iskola munkatervére, 

szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének módosítására, a magatartási és szor-

galmi minősítések megállapításának szempontjaira a jutalmak odaítélésére, tanulmányi kirán-

dulási tervek elkészítésére 

 

 

1.8. A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és a szakképző intézmény 

partnerei kapcsolattartásának formái 
 

Az intézményi nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 

feltétele a szülői ház és az oktatók együttműködése. 

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom 

és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált 

pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az intézményben folyó nevelés egysége, és 

ennek nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 

Az iskola szervezeti és működési szabályzata, házirendje szabályozza azokat az együttműkö-

dési formákat, melyeken keresztül az iskola három érdekelt fele véleményének nyilvánítását, 

cseréjét képes megvalósítani, javaslatait közli. 

 

A diákönkormányzattal az együttműködés  

 a rendszeres iskola diákbizottsági megbeszéléseken,  

 az évente egy alkalommal megtartott diákközgyűlésen,  

 és eseti egyeztetett alkalmanként történik meg. 

 

Az iskolavezetés minden egyedi kéréssel, probléma megoldásával kapcsolatban készen 

áll a megbeszélésre és egyeztetésre. 

Az együttműködés a szülőkkel/törvényes képviselőkkel, a gyermekek családi neveléséhez 
nyújtott pedagógiai segítség, a szülői vélemények, javaslatok befogadása és hasznosítása a 
hatékony intézményes nevelés-oktatás nélkülözhetetlen feltétele, ezért az iskolának meg kell 

teremtenie azokat a fórumokat, ahol a szülők és az oktatók közötti tapasztalatcsere kölcsönös-
sé, az együttműködés eredményessé válhat.  

 

A szülői szervezettel és a szülőkkel/törvényes képviselőkkel egyénileg a kapcsolattartás  

 az évente kétszer megtartott szülői értekezleteken,  

 választmányi értekezleteken,  
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 évente kétszer fogadóórákon és 

 esetenként a külön egyeztetni kívánt kérdések ügyében történik meg. 
 

Az iskolavezetés minden felmerülő kérdés megoldásában a szülői szervezet rendelkezé-

sére áll. 

Szülői értekezlet 

Feladata: 

 a szülők és az oktatók közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

 a szülők tájékoztatása: 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

 a házirend szabályairól 

 a szakmai program követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problé-

máiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az is-

kola igazgatósága felé. 

 

Fogadóóra 

Feladata: a szülők/törvényes képviselők és az oktatók személyes találkozása, illetve ezen ke-

resztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, 

szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás 

stb.) 

 

Írásbeli tájékoztató (levél, infokommunikációs eszközök) 

Feladata: a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. Az osztályfőnök, 

látva a tanulói teljesítmény tendenciáját, szükség esetén írásban jelzi a tanuló tanulmányi 

eredményében bekövetkezett nagymértékű negatív változást. Emellett amennyiben az osztály-

főnök úgy ítéli meg, hogy szükséges, akkor a félévi értesítő kiosztása után az elégtelen ered-

ményt elért tanulók számára un. egyeztető megbeszélést hív össze, melyen részt vesz a szülő, 

a diák, az osztályfőnök és az oktatók. 

 

A kollégiumi nevelők és az oktatók kapcsolata 

Az iskola kollégiumban lakó tanulóinál rendszeres kapcsolattartást valósít meg a kollégiumi 

nevelőtanárral. A kapcsolattartó elsődlegesen az osztályfőnök. 
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 a kollégiumi nevelők és az osztályfőnökök rendszeresen tájékoztatják egymást a diá-

kokkal kapcsolatban felmerült problémákról, eseményekről, a diákok eredményeiről, 

magaviseletéről, 

 a partnerintézmények kölcsönösen meghívják egymást ünnepségeikre, rendezvényeik-

re. 

 

 

1.9. A tanulmányok alatti vizsga szabályai, valamint a szóbeli felvételi vizsga követelményei 

 
Tanulmányok alatti vizsgák szabályait szakképzés esetében a szakképzésről szóló 2019. évi 

LXXX. törvény (Sztv.) és a 12/2020. (II.7.) számú végrehajtási rendelete (szkr) szabályozza, 

míg a gimnáziumi képzés esetében a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési, oktatási intézmények működéséről és a közne-

velési intézmények névhasználatáról. 

A tanulmányi munka, a hiányzások és a magatartási helyzet napi szintű dokumentálása az e-

napló felületén történik. Az elektronikus felület minden érintett fél számára hozzáférhető, így 

megfelelő jelszóval a tanár, a diák és a szülő is folyamatosan használni tudja. Az internetes 

felület sajátja, hogy minden információ azonnal elérhető a keletkezés pillanatától kezdve, így 

minden érintett fél maximálisan tájékozott lehet a tanuló előmeneteléről, hiányzásairól és az 

iskolai élethez kapcsolódó tudnivalókról. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák típusai 

Osztályozó vizsga:  

12/2020. (II. 7.) kormányrendelet 180.§ (3) bekezdése szerint: Osztályozó vizsgát kell tennie 

a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 

 felmentették a foglalkozáson való részvétele alól, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanév-
ben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 az e rendeletben meghatározott időnél többet mulasztott, és az oktatói testület döntése 
alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabi-
zottság előtt tesz vizsgát. 

 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésé-

re vonatkozik. Osztályozó vizsgát a szakképző intézmény a tanítási év során bármikor szer-

vezhet. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell meg-

szervezni 

 

Különbözeti vizsga:  
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Ha tantervünkben a beiratkozás tanévéig tanult tantárgyak éves óraszáma kevesebb, 

mint iskolánkban, akkor a belépő tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie. A belépő 

tanuló az általa nem tanult tantárgyakból is különbözeti vizsgát köteles tenni. 

Javítóvizsga: 

 A tanulónak javítóvizsgán kell számot adnia tudásáról, ha a tanév végén elégte-

len osztályzatot kapott 

 igazolatlanul távol maradt az osztályozó vagy a különbözeti vizsgáról 

 osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott.  

Ez esetben a sikertelen osztályozó vagy különbözeti vizsgát követő vizsgaidő-

szakban kell vizsgát tenni. 

 

Pótló vizsga: 

Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol 

marad, pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell le-

tenni. 

 

Ágazati alapvizsga: 

Az ágazati alapoktatás a szakképzésben megjelenik a technikumi szakmai oktatás és a szak-

képző iskolai szakmai oktatás keretében egyaránt. Az adott ágazathoz tartozó szakmák tekin-

tetében a technikumban az első két évben, a szakképző iskolában az első egy évben széles 

körű ágazati alapismeretekre tesznek szert a tanulók, amelyet ágazati alapvizsga zár le. Ez 

jogosulttá teszi a tanulót a szakirányú képzésbe való belépésre. A közös alapozás átjárhatósági 

lehetőséget biztosít szükség esetén a technikum és a szakképző iskola között. A konkrét 

szakmát technikumban a 10. évfolyam végén, szakképző iskolában a 9. évfolyam végén, az 

adott ágazat sajátosságainak megismerését követően választja ki a tanuló. Az új rendszer ezzel 

is támogatja a tanulókat a számukra megfelelő pálya kiválasztásában  

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 91. §-a alapján a szakképzésben tanulóknak 

ágazati alapvizsgát kell tenni az alábbiak szerint: 

 Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő 
személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudá-
sát és kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri. A tanuló, illetve a 

képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ága-
zati alapvizsgát. 

 Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azo-
nos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. 

 A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény ok-
tatóiból és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnö-
két a szakképző intézmény székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara dele-

gálja. A vizsgabizottság elnöke a Kormány rendeletében meghatározott díjazásra jogo-
sult. 
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 Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni. 

Az ágazati alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti kö-
vetelményekben meghatározott munkakör betöltésére való alkalmasságot igazol. 

 

A tanulmányi időszak alatti vizsgaidőszakok: 

A tanulmányok alatti vizsgát a tanév kijelölt vizsgaidőszakaiban kell letenni. 

Pótló vizsga letételére az intézmény vezetője a tanév bármely időszakában rendkívüli vizsga-

időszakot szervezhet. 

Kijelölt vizsgaidőszakok 

ŐSZI: Az aktuális tanév rendjében megjelölt őszi érettségi vizsgaidőszak kezdő napjától szá-

mított második hét öt munkanapja 

FÉLÉVI: Január hónap második hetének öt munkanapja 

TAVASZI: Az aktuális tanév rendje szerinti május-júniusi érettségi vizsga kezdő napja előtti 

második hét öt munkanapja 

ÉV VÉGI: A munkaterv szerinti év végi osztályozó értekezlet előtti tíz munkanap 

NYÁRI: minden tanév augusztus hónapjának utolsó 10 napja. 

A vizsgák értékelése 

Az osztályozó, javító, különbözeti és pótló vizsgák százalékos értékelésénél iskolánk a közép-

szintű érettségi vizsgák százalékos értékelését követi, így az osztályzatok az alábbi minősíté-

sek alapján adódnak. 

 

0% - 25% elégtelen (1) 

26% - 39%  elégséges (2) 

40% - 59% közepes (3) 

60% - 79% jó (4) 

80% - 100% jeles (5) 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. szerint a szóbeli vizsgarészeknél a tanuló a feleletet 

megelőzően 30 perc felkészülési időre jogosult, illetve, ha szóbeli teljesítménye nem éri el 

minimum a 12,5%-ot, póttétel húzására jogosult. A póttétel teljesítményének értékelésekor az 

arra adott pontszám 50%-át kell figyelembe venni. 

 

A tantárgyi vizsgák típusai 

 

tantárgy írásbeli vizsga szóbeli vizsga 
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magyar nyelv és irodalom x x 

történelem x x 

idegen nyelv x x 

matematika x elégtelen írásbeli esetén 

ügyvitel,  
digitális kommunikáció 

x - 

kommunikáció - x 

komplex természettudomány x elégtelen írásbeli esetén 

testnevelés - gyakorlati vizsga 

ének-zene - gyakorlati vizsga 

földrajz x x 

kémia x x 

fizika x x 

biológia x x 

informatika, digitális kultúra x x 

közgazdasági ágazat  

szakmai tárgyai 

x x 

szakképzés szakmai tárgyai x x 

 

Vizsgakövetelmények:  

A vizsgák követelménye a kerettantervben és a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre 

vonatkozó tananyag. A tantárgyankénti minimumkövetelmények teljesítése minden tantárgy-

ból szükséges az elégséges osztályzat eléréséhez. 

 

A vizsgaszabályzat betartása minden szaktanárra nézve kötelező érvényű. 

 

 

1.10. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

 

A tanuló felvételéről, átvételéről az iskola igazgatója dönt. 

Az iskola 9. évfolyamára az alábbi feltételekkel lehet beiratkozni: 

- a 8. osztály elvégzését igazoló érvényes bizonyítvány 

- sikeres felvételi vizsga az iskola felvételi szabályzata szerint 

Az átvételre a tanítási év során is lehetőség van. 

Intézményünk a tanulót az átvétel során a számára legmegfelelőbb döntéssel segíti: a tanul-

mányok sikeres biztosításához, illetve az átvétel feltételeként az intézmény a különbözeti 

vizsga letételét, egyéni segítségnyújtással történő tanulást, évfolyamismétlést vagy türelmi idő 

biztosításával történő hiánypótlást ír elő. 
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Az iskola a tanulók intézmények közötti átjárhatóságának biztosításához a kerettantervi ren-

deletben javasolt tanterveket használja fel a helyi tantervek készítésében. Az iskolába érkező 

tanulókat külön-külön vizsgálja meg és tekinti át megelőző években folytatott tanulmányaik 

eredményeit, óraszámát és egyénre szabottan dönt arról, hogy milyen különbözeti vizsgákkal 

tudnak eleget tenni az iskolánk tanterveinek teljesítési kötelezettségeinek, illetve az előző 

iskoláikban ilyen tantárgyak beszámíthatóságát vehetjük figyelembe a beiskolázáskor.  

 

 

1.11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos terv 

 

Elsősegélynyújtás fogalma, célja, feladatai 

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely sérü-

lésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy megérke-

zése előtt. 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott 

alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmeken, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolában 

előforduló sérülések szakszerű ellátása megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hang-

súlyt kapjon az elsősegélynyújtás. Lehetőség van biológia és egészségtan-, osztályfőnöki-, 

biológia-, órákon, szakkörökön ezen ismeretek elsajátítására. 

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával 

rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. 

hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következménye-

it; 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  
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 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) fog-

lalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében: 

 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröske-

reszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélke-

dőkbe; 

 támogatjuk az oktatók elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre 

való jelentkezését. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

A helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

Tantárgy Elsősegély-nyújtási alapismeretek 

Biológia vagy 

Biológia és egészségtan 

 rovarcsípések 

 légúti akadály 

 artériás és ütőeres vérzés 

 komplex újraélesztés 

Kémia 

 mérgezések 

 vegyszer okozta sérülések 

 savmarás 

 égési sérülések 

 forrázás 

 szénmonoxid mérgezés 

Fizika 
 égési sérülések 

 forrázás 

Testnevelés 

 magasból esés 

 ütési sérülés 

 láb, kéz ficam, rándulás 

Osztályfőnöki óra 

 teendők közlekedési baleset esetén 

 segítségnyújtás sérülés esetén 

 balesetek megelőzése 

 helyes segélyhívás  

 baleset és munkavédelmi oktatás az első tanítási napon 

Gépteremben folyó órákon  teendők áramütés esetén 

 

A 9-12. évfolyamon az elsősegély-nyújtási alapismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazásá-

nak, készség szinten történő elsajátítása történhet, osztályfőnöki, biológia-egészségtan órákon. 

Egészségtantanár, mentőtiszt, védőnő, iskolaorvos segítségével. 
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Az elsősegély-nyújtási ismeretek fejlesztését szolgáló digitális tartalmak 

Minden diákunk számára ajánlható, hogy a  

http://elsosegely.webbeteg.hu/page/mobil_alkalmazas 

honlapon lévő alkalmazások valamelyikét telepítse mobiltelefonjára. 

Az ajánlás osztályfőnöki órán történjen meg! 

 

Az oktatók számára az oktató, nevelő munkához segédanyagok a www.elsosegely.hu oldalon 

találhatóak. Törekedni kell arra, hogy minél több interaktív, a témát sokoldalúan feldolgozó 

tartalmakat használjanak fel a tanárok. 

http://elsosegely.webbeteg.hu/page/mobil_alkalmazas
http://www.elsosegely.hu/
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2. Egészségfejlesztési program 
 

2.1. Az egészségfejlesztés szerepe  

 
Az egészség fejlesztés célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektíven felmérni saját 

egészségi állapotukat, ismerjék meg az egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit. Eléren-
dő cél, hogy felismerjék, egészségükért ők tehetnek a legtöbbet, és akarjanak is tenni. Az 
egészségfejlesztés tevékenységeinek ehhez kell segítséget, ismereteket, elsajátítható módsze-

reket, támogatást nyújtani minden diák számára, kiemelten azok számára, akik elsődleges 
szocializációs színterükön, a családban erre nem látnak mintát (vagy épp az ellenkezőjét), így 

nem kapnak segítséget, támogatást az egészséges életvitelre, megfelelő szocializációra. Van-
nak gyermekek, akik számára az iskola az egyetlen „civilizált” környezet, nekik különösen 
fontos, hogy minden pozitív próbálkozásuk elfogadást, támogatást és megerősítést kapjon az 

iskolai dolgozók és a kortársak részéről.  
 

Vannak gyermekek, akiknek az egyetlen „valahova tartozás” élményét egyedül az iskola adja, 
számukra a délutáni kiscsoportos vagy egyedi foglalkozás, tanulás különösen nagy segítség. 
Az iskolai környezetnek, az iskolában dolgozóknak, főként az oktatóknak kiemelt szerepük 

van a személyes példamutatásban (viselkedés, nyitottság más ember iránt, tolerancia, konflik-
tuskezelés, káros szenvedélyektől mentesség, rendszeres mozgás, rendezett párkapcsolat, fitt-

ség). 
 
Tanulóink személyiségfejlődése, és későbbi sikeres életútjuk segítése érdekében hangsúlyos 

feladatunknak tekintjük kulcskompetenciáik, képességeik, készségeik fejlesztését, de legalább 
ennyire fontosnak tartjuk az iskolánk egészséget támogató környezetének, az egészségesebb 

választási lehetőségek bővülésének, valamint az egészséggel kapcsolatos egyéni ismeretek, 
tudás, készségek, jártasságok, szemléletmód fejlődésének aktív támogatását.  
 

Tanulóink egészségének védelme és fejlesztése érdekében iskolánk folyamatosan keresi azo-
kat a külső forrásokat is, amelyekkel szakmailag megfelelő, a szükségletekre szélesebb kör-

ben reagáló programokkal bővíthető az egészségfejlesztési kínálat. 
 

Az egészségfejlesztés olyan folyamat, amely lehetőséget teremt, és képessé teszi az embereket 

arra, hogy egyre fokozódó kontrollt szerezzenek saját egészségi állapotuk felett, és ez által 

képessé váljanak annak javítására, alakítására. Az egészséget tehát, mint a mindennapi élet 

erőforrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni. A világ népességének egészségállapota 

egyre kedvezőtlenebbül alakul, ezen belül Magyarország mutatói negatív rekordokat döntö-

getnek. Önpusztító életmódot élünk, a halálozások felét ez okozza ma hazánkban. Az önpusz-

tító életmód elemei: az egészségtelen táplálkozás, a dohányzás, a mértéktelen alkoholfogyasz-

tás, felelőtlen magatartás a közlekedésben, a mozgásszegény életmód, az élet megpróbáltatá-

saival való megbirkózás képességének a hiánya. 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.(II.7.) Kormányrendelet 14.§ (2) 

bekezdése értelmében „A szakképző intézmény szakmai programja meghatározza d) az egész-

ségfejlesztési programot”. A 102.§ (1) bekezdése megfogalmazza, hogy „A teljes körű egész-

ségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen az oktatók a szakképző intézmény-
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ben végzett tevékenységet és a tanuló, kiskorú tanuló törvényes képviselője részvételét a sza k -

képző intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a tanuló egészségi állapotának kedvező 

irányú változását idézze elő.” 

A szakképző intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a tanuló 

egészséghez, biztonsághoz való joga alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokra, amelyek a következők: 

 az egészséges táplálkozás,  

 a mindennapos testnevelés, testmozgás,  

 a testi és lelki egészség fejlesztése,  

 a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának 

megelőzése,  

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,  

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,  

 a személyi higiéné területére terjednek ki.  

A szakképző intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a tanulók 

biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a szakképző intézményben megvaló-

suló átfogó prevenciós programokba. A szakképző intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell meg-

tervezni a szakképző intézmény szakmai programjának részét képező egészségfejlesztési 

program keretében.  

Az egészségfejlesztésből eredeztethető az egészségnevelés fogalma, amely olyan változatos 

kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, 

amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a 

környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés tehát 

egészség és cselekvésorientált tevékenység. 

Az iskolának igen nagy szerepe van az egészségfejlesztésben, az egészségnevelés területén és 

az egészségmegőrzésben. A család mellett az iskola lett az egészségfejlesztés kiemelkedő 

színtere. A magyarországi iskolarendszernek a tanulók egészségvédelme mellett a pedagógu-

sok, valamint a tanulók családtagjainak egészségvédelmét és egészségfejlesztését is segítenie 

kell. 

Az egészségfejlesztési program összetettsége megkövetelte, hogy az érdekelt oktatók mellett 

részt vegyenek ebben a munkában  

 az ifjúságvédelmi felelős,  

 az iskolaorvos és  

 a védőnő.  

Az iskolai helyzetelemzés, állapotfelmérés után egy egységes szemlélet alapján kellett megal-

kotni a programot. Ehhez járultak hozzá az ifjúságvédelmi felelős, az iskolaorvos és a védőnő. 

A különböző tantárgyak helyi tanterveibe kerülő témák képviselői (biológia, kémia, testneve-

lés, társadalomismeret szakos pedagógusok, az osztályfőnökök stb.) is fontos szerepet töltöt-

tek be e program összeállításában, hiszen ők közvetítik majd szaktárgyaikon keresztül az oda-

kapcsolódó egészségvédő ismereteket. 
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2.2. Az egészségfejlesztési program elméleti háttere 

 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatosan iskolai célokat fogalmaztunk meg, amelyek a követ-

kezők: 

 Minden rendelkezésre álló eszközzel elősegíteni a tanulók, az oktatói testület egészsé-

gének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 Együttműködés kialakítása az egészségügyi és gyermekvédelmi szakemberekkel, a 

szülőkkel/törvényes képviselőkkel, diákokkal annak érdekében, hogy az iskola egész-

séges környezet legyen. 

 Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek, a szabad-

idő helyes eltöltésének. 

 Teret adunk a lelki egészségfejlesztést és tanácsadást biztosító programoknak. 

 Olyan nevelési-oktatási gyakorlatot kell folytatunk, amely tekintetbe veszi a tanulók és 

az oktatók jóllétét és méltóságát. 

 Az egészség megőrzésére törekszünk a tanulók, családjaik és az iskola dolgozóinak 

körében. 

Az egészségi állapotot szakemberek szerint négy alapvető tényező határozza meg:  

 

 genetikai tényezők, 

 környezeti tényezők, 

 életmód, 

 az egészségügyi ellátó rendszer működése 
 

Az iskola a fentiek közül érdemi hatást az iskola-egészségügyi ellátás minőségére és az élet-
módra, vagyis a két utóbbira tud gyakorolni.  

 

Az egészségfejlesztés gyűjtőfogalom, mely magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az 
elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az önsegítés feladatait, módszereit. Valójában az 

egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi a gyerekeket és felnőtteket az egészsé-
get meghatározó tényezők felügyeletére és így egészségük javítására. 

 

Az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létreho-
zott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és 

életkészségeket bővíti az egyén és a környezetben élők egészségének előmozdítása érdekében. 
Az egészségnevelésben, mint folyamatban a kiindulópont az, hogy az egészség nem a beteg-

ség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jóllét állapota.  
 
Az egészségnevelés a hangsúlyt a korszerű ismeretek elsajátítására helyezi, melynek értelmé-

ben az emberi egészség megtartása érdekében elegendő az embereket korszerű ismeretekkel 
felruházni. Az egészségnevelés kiindulópontja, hogy az emberek az életüket, viselkedésüket 

az ismereteik mentén szervezik. A tapasztalat nem ezt támasztja alá! Az emberek tudják, is-
merik pl. a higiénés előírásokat, szabályokat, az egészséges táplálkozás alapelemeit, az aktív 
pihenés jelentőségét, a szenvedélyek káros mivoltát, a mozgás fontosságát - életmódjuk vi-

szont nem ezt tükrözi. 
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Az iskolában az egészségfejlesztésben a feladatunk, a munkánk alapvetően egy egészség-és 
cselekvésorientált tevékenység. 

2.3 Az egészségfejlesztés céljai  

 
Az egészségfejlesztés olyan folyamat, melynek során az emberek egyre nagyobb kontrollra 
tesznek szert saját viselkedésük irányítása terén, melynek eredményeképpen megnő a minősé-

gi életéveik száma. E kontroll létrejötte során olyan készségek, jártasságok alakulnak ki, me-
lyek segítségével képesek saját sorsuk irányítására. A korszerű ismeretek mellett, ezekhez 

kapcsolódóan, a fejlett önismeret, a kritikus gondolkodásmód megléte, a pótlólagos szociali-
záció segíti a fiatalt az egészséges életmódnak megfelelő létforma kialakításában. A hangsúlyt 
tehát az önismeretre és a személyes jártasságok és készségek kialakítására helyezi. 

 
Az egészségfejlesztés célja, hogy a tanulók korszerűismeretekkel és azok gyakorlásához 

szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük védelme érdekében. 
Ismerjék fel azt, hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot 
között. 

Az egészségnevelés ösztönözze a diákokat arra, hogy kialakuljon bennük az önmagukkal 
szembeni felelősségérzet. Ismerjék fel, miért szükséges a jövőtervezése, az életút tudatos épí-
tése, s lássák be, hogy ebben meghatározó szerepet játszanak az egyéni döntések, helyzet-

megoldási, megküzdési technikák.  
 

A legfontosabb célkitűzések az iskolában tanulók egészségfejlesztésével kapcsolatosan a kö-
vetkezők: 

 a dohányzás visszaszorítása, 

 az alkohol és drogprevenció,  

 az egészséges táplálkozás érvényesítése,  

 az aktív testmozgás elterjesztése,  

 a mindennapos testnevelés bevezetése, 

 a lelki és testi egészségvédelem megerősítése, 

 a bántalmazás, az iskolai erőszak visszaszorítása 

 az AIDS megelőzése. 

 
Fontosnak tartjuk, hogy az intézményben tanulók a felnőtt tanulók is ismerjék meg az egész-

ségvédelem kiemelt kérdéseit 
 

 az életkorral járó biológiai-pszichohygiénes tennivalókat, 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait, 

 a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét, 

 az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram, 

 fittség megőrzése szempontjából való fontosságát, 

 az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit (alkoholfo-

gyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás), 

 a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság el-

érésében, 

 a társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit. 

 

Megvalósítandó céljaink 
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 Segítséget nyújtani abban, hogy a tanulók helyesen értelmezzék azt a tényt, hogy az 

egészség megőrzése egyéni tetteken, választásokon, személyközi kapcsolataik minő-
ségén is múlik.  

 Megismertetni a tanulókkal az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmó-

dokat, szokások kialakulását, feltételeit, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket.  

 Támpontokat, értelmezési kereteket adni az életmódbeli döntések meghozatalához, ez-

zel is segítve, hogy az egészséget támogató magatartásformák, megoldási módok al-
ternatívaként jelenjenek meg mindennapi életünkben. 

 Segítséget nyújtani a tanulóknak abban, hogy készség szintjén alkalmazzák azokat a 
megküzdési stratégiákat, amelyek alkalmazásával megőrizhetik, illetve újrateremthetik 

életük egyensúlyát. 

 Alkalmassá tenni a tanulókat szervezetük változásainak megfigyelésére, okainak kere-

sésére. Felismertetni az egészséget, mint megőrzendő értéket, s megalapozni az egész-
ségtudatos magatartás szokásrendszerét. Tudatosítani a betegségek megelőzésének 
fontosságát. 

 Hozzásegíteni a tanulókat a biológiai érettség, valamint a társadalmi, szociális érettség 
különbségeinek felismeréséhez. 

 Alkalmassá tenni a tanulókat az elsősegélynyújtás és betegápolás ismereteinek alkal-
mazására. Megfelelőszintű önállóság kialakítása az információhordozók használatá-

ban, vizsgálódások végzésében, tapasztalataik értelmezésében és rögzítésében. 

 Ismerjék meg a káros szenvedélyek szervezetre gyakorolt hatását és képesek legyenek 

ezek csábítására nemet mondani, 

 Felelősségtudattal vállalják nemiségüket és a hozzá tartozó magatartást, 

 Ismerjék fel a kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető jelentőségét az egészségi állapot 
fenntartásában. 

 Legyenek tudatában az aktív életmód által kínált előnyöknek első sorban a mindennapi 

kedvező élettani hatásának, valamint saját fizikai képességeik megőrzésében játszott 
fontosságának 

 

Az egészségfejlesztés legfontosabb területeinek meghatározásán és kidolgozásán túl meg kell 

fogalmazzuk azokat a módszereket, amelyek alapján megvalósítani szándékozunk céljainkat. 

A gyerekek hosszú éveket töltenek az iskolában. Az iskolának a gyerekekre gyakorolt hatása 

többrétegű, komplex kommunikáció. Egyrészt létezik egy megfogalmazott nevelési-oktatási 

program, másrészt van egy „rejtett tanterv” is, ami az iskolai mindennapok hozadéka, ebben 

az emberi viszonyok minősége, az iskola tárgyi környezete egyaránt tükröződik. 

 

 

2.4. Az egészségfejlesztés módszerei 

 

A megelőzés, a primer prevenció, a felvilágosítás  

A hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás abból az elképzelésből alakul ki, hogy az 

emberi viselkedés racionális. Több és helyes tudás helyes döntésekhez, az életvezetés helyes 

alakításához vezet. Az egészségnevelési kampányok mégsem vezettek eredményre. Hiába 

közvetítették elrettentő tartalmú üzeneteiket a dohányzással, alkoholfogyasztással, droggal 

kapcsolatban, és hiába kínálták megoldásként a helyesnek vélt egészségmagatartást, célt nem 
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értek vele. A tapasztalat arra enged következtetni, hogy az ismeret –bár nélkülözhetetlen –

önmagában nem elegendő a viselkedés befolyásolására, és a háttérben meghúzódó motivációk 

lényegesen erőteljesebbek annál, semhogy pusztán az ismeretek átadása, kiigazítása révén, 

ellenükben érdemi változást tudnánk elérni. 

Ennek ellenére a fent említett módszereket mégis meg kell próbálnunk alkalmazni az iskolá-

ban, részsikereket ez is hozhat. 

Sem az iskolának, sem a családnak nem áll módjában a gyereket „búra alatt tartani”, megóvni 

a környezet káros hatásaitól. Erre még egy kötöttebb rendű bentlakásos intézmény sem képes. 

Az ismeretségi, baráti körben, szomszédságban, sőt gyakorta a rokonságban is találkozik a 

fiatal a dohányzás, alkohol vagy egyéb szenvedélyek rabjaival, megromlott emberi kapcsola-

tokkal és azok következményeivel. Sajnos az egészségre ártalmas szerek ráadásul vonzó szín-

ben tűnhetnek fel a serdülőkorban, hiszen a felnőtt viselkedésformák, és éretlenfejjel az okot 

az okozattal azonosítva a gyors felnőtté válás útját látja bennük, illetve környezetének elisme-

rését remélheti használatuktól. 

 

Rizikócsoportos megközelítés a megelőzésben 

Ez a megközelítés a korai szűrés eredményeként feltárt egészségi problémákkal jellemezhető 

csoportok körében folytatott megelőző tevékenységet jelent (pl. túlsúlyos személyek, magas 

vérnyomással élők, alkoholbetegek gyerekei, stb.) A rizikó csoportokra irányuló egészségfej-

lesztő tevékenység közvetlenül kapcsolódik a betegségmegelőzés, a prevenció gondolatához. 

Ha megállapítottuk, hogy kik a veszélyeztetettek valamely krónikus, nem fertőző betegség, 

vagy esetlegesen a szociális helyzetük szempontjából, akkor kidolgozunk számukra valami-

lyen betegségmegelőző programot pl. sajátos étrendet, mozgásprogramot, stb. Ez a módszer 

jól példázza az egészségügyi szűrés és a prevenciós tevékenység összekapcsolódását az 

egészség céljából. 

 

Az érzelmi intelligenciát, kompetenciákat, alkalmazkodást fokozó beavatkozások 

Ennek a módszernek abban a felismerésben rejlik a lényege, hogy az egészségkárosító maga-

tartásformák hátterében a személy konfliktuskezelés eszköztárának gyengeségei húzódnak 

meg. Ezért az egészségfejlesztési törekvéseknek a társas-érzelmi készségek fejlesztését kell 

célul tűzniük. Ilyenek például a serdülőkori készségfejlesztő vagy önismereti csoport-

foglalkozások. Az önismeret fejlődésétől remélhetjük, hogy a diákok egészségesebben fognak 

élni, ellenállnak a dohányzásnak vagy a droghasználatnak. Az ilyen csoportos foglalkozások 

célja, hogy a résztvevőket ne csak arra készítse fel, hogy nemet tudjanak mondani a káros 

szenvedélyekre, hanem arra is, hogy igent mondjanak az egészségre, és megvédje őket a diva-

tos, de veszélyes, külsőségekben megnyilvánuló kóros fogyókúrától, eltúlzott és ezért veszé-

lyes testépítéstől. 

 

Kortárs hatások 

Az első cigaretta elszívása, az első részegség, az első illegális droghasználat: mindegyik a 

táras tevékenység részeként történik meg. A serdülőkorú fiatalok számára a felnőttnél lénye-
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gesen hitelesebb a kortárs, aki éppen ezért sokkal jelentékenyebb véleményformáló hatással 

van. Ezért jó megoldás a kortárshatásokra építeni az egészségnevelésben. A kiképzett kortárs-

segítők kényes témákban (szexuális kultúra fejlesztése, dohányzás-, alkoholfogyasztás-, kábí-

tószer-használat megelőzése) érnek el nagy sikereket. Ezek a programok a diákok körében 

kedveltek és hatékonyak. 

A felsorolt módszerek önmagukban csak kevésbé hatékonyak, de együttesen talán célja-

ink megvalósítására szolgálhatnak. 

 

 

2.5. Az egészségfejlesztés feladatai 

 

2.5.1. A dohányzás visszaszorítása 
 

Ma egyre inkább bebizonyosodik ugyanis, hogy ha a megelőzés és a kezelés lehetséges mód-

jai, rendszerei együtt működnek, és ha a társadalom olyan légkört alakít ki, amelyben megfe-
lelő ismereteket terjesztenek, helyes attitűdöket nevelnek az emberekbe, a szenvedélyproblé-

mákat le lehet küzdeni, vagy legalábbis be lehet szűkíteni. 
A tanulók mértéktelen dohányzását alapul véve a dohányzás problémáját külön kell kezelni. A 
megelőzésre kell koncentrálni, fel kell a diákokat készíteni a kísértésekre, kritikus fénybe kell 

állítani a hibás feszültség-levezetési mintákat. Fontos, hogy minél több és korszerűbb ismeret-
tel rendelkezzenek diákjaink eme káros szenvedélyről, és tudják, hogy saját rossz szokásaikat, 

feszültségüket hogyan vezethetik le, és hogyan segíthetnek ebben másoknak is. Az iskolában 
kell elkezdeni a dohányzási „járvány” leküzdését. A szülőkkel karöltve kell cselekedni, mert 
hiába nevel az iskola a dohányzás ellen, ha a szülő otthon megengedi ezt a káros szenvedélyt. 

A pedagógus jó példával járhat elől, intenzíven részt vehet a prevencióban, és ellenőriznie kell 
a dohányzási magatartást szabályozó rendelkezések végrehajtását az iskola területén. A kö-

zépiskolások körében meredeken emelkedik azok száma, akik rászoktak a dohányzásra. 
 

 Biológia órákon szaktanári segítséggel vezethetők rá a diákok a dohányzás egészség-

károsító hatásaira. A diákok egészségnevelésének fontos alapja az itt szerzett szaktu-
dás és magyarázat.  

 Az osztályfőnöki órák a prevenció igazi színtere, ahol több alkalmat is szánunk a do-
hányzással kapcsolatos problémakörre, minden évfolyamon szerepel a kötelezően elő-

írt témakörök között. Ezekre az órákra tervezzük külső előadók meghívását is, akik 
szaksegítséget adhatnak a betegségben szenvedők számára, ha azok a dohányzásról 
való lemondás mellett döntenek. 

 Önismereti foglalkozások vezetésében is alapvetően külső szakemberekre számítha-
tunk, mert oktatóink ezen a területen nem részesültek megfelelő szakmai képzésben, 

és lehet, hogy többet ártana, mint használna az ő vezetésükkel történő tréning. Az 
előbbi problémából adódik, hogy pedagógusaink szakemberek segítségét igénylik több 

szenvedélybetegségről szóló témában is, mert előképzettségük a probléma nagyságá-
hoz képest nem megfelelő.  
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2.5.2 Az alkoholfogyasztás visszaszorítása 
 

Az iskola a Magyarországon egyik népbetegségnek számító nagyarányú alkoholfogyasztással 

kapcsolatban elsősorban a prevenció területén válhat hasznossá. Szakórákon és osztályfőnöki 
órákon rá kell döbbentenünk diákjainkat az alkoholfogyasztás biológiai és társadalmi veszé-
lyeire.  

 A biológiaórát tartó oktatónak kötelessége az emberi test témakörnél a megfelelő 
szakmai tájékoztatása a tanulóknak. Ismertetnie kell a túlzott alkoholfogyasztás egész-

ségkárosító hatását, beszélnie kell arról, hogy milyen betegségeket idézhet elő, és ha-
lálhoz is vezethet.  

 A társadalomismeret-órák a mértéktelen alkoholfogyasztás nemzetközi összehason-
lító adataira mutathatnak rá, és azokat a társadalmi, családi problémákat részletezhetik, 

ami ennek következménye lehet. (családok széthullása, munkahely elvesztése, öngyil-
kosság) Mindenképpen az elrettentés módszerével kell élnünk ezen a területen. 

 Az osztályfőnöki órák tágabb körben is foglalkozhatnak a szenvedélyek ezen körével, 

tudatosíthatják a tanulókban, akár egy osztálykirándulás keretében is, hogy a szórako-
zás legegyszerűbb módja nem az alkoholfogyasztásnak kell lennie. Az osztályfőnökök 

beszélgető órákat tarthatnak az osztályközösségben a vélemények ütköztetésével, eset-
leges rossz tapasztalatok ismertetésével. Egyedüli cél, hogy a tanuló okuljon az ese-
tekből.  

 
Mind a dohányzás, mind az alkoholfogyasztás társadalmi betegség Magyarországon, annál 

fontosabb feladat, hogy még középiskolás korban tegyünk ellene. Térítsük el gyerekeinket a 
feszültségcsökkentés eme káros és egészségtelen módjaitól. Mindezek felnőtt tanulóinknál is 
odafigyelést igényelnek. Ez mindnyájunk felelőssége. 

 
A dohányzás és alkoholfogyasztás szempontjából veszélyeztetettnek minősülő tanulók: 

 

 Akikkel nem igazán törődnek, akikre nem néznek rá a szüleik. (pl. Nem számít hányra 

érnek haza éjszaka, úgysincs otthon senki, vagy a felnőttek már nincsenek ébren, hogy 
feltűnjön nekik, hogy a gyerekük nem józan.) 

 Ahol a szülő és a gyerek között nincs érdemi kommunikáció. (A gyerek egyedül ma-

rad mind az iváshoz vezető problémáival, mind az abból fakadó szorongásokkal, konf-
liktusokkal, hiába van a családja, magányos.) 

 Akiknek a családjában az italfogyasztással, és általában, mindenféle kicsapongással 
normaszegéssel kapcsolatos szabályok, szülői elvek nem világosak, ellentmondásosak, 

vagy túlságosan erőtlenül képviselik azt. 

 Akiknek a szülei maguk is isznak, vagy más módon játszották el tekintélyüket, és mu-

tatnak példát az elzüllésre 

  

 

2.5.3 Drog-prevenció, az iskola drogstratégiája 
 

A droghasználat és a drogfüggőség az elmúlt évtized során közérdekű témává vált Magyaror-

szágon. Gyakori feltételezés, hogy a drogok használata elsősorban a kedvezőtlen családi hát-
térből érkezőket érinti, azokat, akik az átlagosnál nehezebb szociális-gazdasági környezetben 

nevelkednek. A rendelkezésre álló adatok ezt az állítást nem minden tekintetben erősítik meg. 
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Úgy tűnik, hogy a mai Magyarországon a droghasználat, ha nem is egyforma mértékben, de 
valamennyi társadalmi réteget érinti. A család anyagi helyzetét tekintve a droghasználat mér-

téke a két szélső csoportban, vagyis az átlagosnál magasabb és alacsonyabb iskolai végzettsé-
gű szülők, illetve az átlagosnál magasabb és alacsonyabb anyagi körülmények között élők 

között a legmagasabb. Kimutatható az, hogy a családi devianciák (alkoholizmus, droghaszná-
lat, öngyilkosság, börtön stb.) halmozódása rizikótényezőként jelenik meg.  
 

Az úgynevezett életmódváltozók (iskolából való hiányzás, tanulmányi átlag, csavargás, moto-
rozás stb.) jobban mutatják, hogy ki lesz droghasználó, mint a családi tényezők. El kell fo-

gadni, hogy az iskola nem tehető drogmentessé, ezzel a problémával együtt kell élni, de cé-
lunk csak az lehet, hogy kialakuljon egy olyan egyensúlyi állapot, amellyel az oktató, a peda-
gógus meg tud birkózni. 

 
A mai család működése során csökken az óvó-értékközvetítő hatás, mert egyrészt a szülőknek 

kevesebb idejük jut a gyermekükre a szükségesnél, másrészt maguknak a szülőknek is prob-
lémát okoz a jelenlegi feladatuknak történő megfelelés. Különösen a kábítószer problémára 
igaz ez, mert olyan generáció nő most fel, aki családi modellként nem tudja átvenni az elutasí-

tási technikákat. 
 

A szülők pedig nem tudják milyen hatásokkal és milyen személyiségparamétereket kell erősí-
teni a gyerekükben a megelőzés érdekében. Ezért a nevelési-, oktatási intézmények felelőssé-
ge nőtt meg, hogy miképpen és milyen eredményességgel biztosítják a drogozással kapcsola-

tos "immunitás" megszerzését. 
 

A drog-prevenciós munka nem korlátozódhat egyetlen tantárgyra és nem kötődhet csak egyet-
len személyhez. El kell érni, hogy az egész iskola komplex nevelési hatásrendszerébe épüljön 
be a szerfogyasztással kapcsolatos egységes pedagógiai állásfoglalás és gyakorlat. A szemé-

lyiségfejlesztő munka részeként kell a tanulók életvezetési stílusát úgy alakítani, hogy képessé 
váljanak az antihumánus szenvedélyek tudatos elutasítására. Minden nevelési helyzetben biz-

tosítani kell, hogy a segítségre szorulók és támogatást igénylők megkapják a szükséges oda-
fordulást és törődést. 

 

 

2.5.4. Az egészséges táplálkozás  
 

Az egészséges táplálkozásra nevelés feladata egyre nagyobb mértékben a közétkeztetésre ne-
hezedik, hiszen a gyerekek nagy része már életük korai szakaszában is a napi ötszöri étkezés-
ből három alkalommal intézményi étkeztetésben részesül. A középiskolai oktatásban az isko-

lai étkezés igénybevétele már nem jellemző, a felnőttoktatásban pedig ez szinte lehetetlen.  
A világ számos országában, így nálunk is a táplálkozással is összefüggő betegségeknek jelen-

tős szerepe van a lakosság egészségi állapotának, valamint az ebből következő halálozásnak 
az alakulásában. Magyarországon az összes halálozás fele keringési, negyede daganatos be-
tegségekből származik. A magyar férfilakosság kétharmada, a nők fele elhízott. Ehhez a be-

tegséghez két-háromszor gyakrabban társul a hipertónia, a cukorbetegség, a zsíranyagcsere 
zavara. Az okok a magyar lakosság helytelen táplálkozásában keresendők: túlzott energia-, 

zsír-, állati zsír-, koleszterin- és só-bevitel, valamint elégtelen rost bevitel, elégtelen zöldség-, 
főzelék-, gyümölcsfogyasztás.  
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Az egészséges táplálkozásnak a családban kell kezdődnie. Ha ott nem alakul ki, akkor az is-
kola már sokkal nehezebb feladatot vállal magára az egészségfejlesztésnek eme területén. 

Megrögzült szokásokon csak erős ráhatással lehet változtatni. Iskolánkban a diákok többsége 
külső tényezőkből ítélve nem küzd az elhízással. Ugyanakkor az osztályfőnökök felmérései, 

tapasztalatai azt mutatják, hogy nem étkeznek rendszeresen, nem esznek minden nap meleg 
ételt, a kóla, hamburger a divatos a gyümölcs és zöldségfélék helyett. Emiatt az iskolai ebédlő 
sokszor kong az ürességtől, a büfé előtt viszont sorban állást tapasztalunk. 

 
Mivel tanulóink inkább az otthoni étkezést választják, ezért nekik biológia és, osztályfőnöki 

órákon kell tájékoztatást nyújtani a helyes táplálkozási szokásokról. Az ajánlások a szakembe-
rek szerint az alábbi pontokban foglalhatók össze:  

 Táplálkozzunk változatosan!  

 Kerüljük a túlzott zsírfogyasztást!  

 Kerüljük a túlzott sózást!  

 Kerüljük a cukrok és édességek túlzott élvezetét!  

 Igyunk naponta fél liter tejet!  

 Naponta többször, rendszeresen együnk gyümölcsöt, zöldség- és főzelékfélét!  

 Együnk gyakran barna kenyeret!  

 Egyszerre keveset együnk, de étkezzünk gyakran, 4-5-ször naponta!  

 A legjobb ital a víz, alkoholt csak ritkán és keveset igyunk! 
 

 

2.5.5. Mentális betegségek megelőzése, lelki egészségvédelem  
 

A lelki egészség célja az, hogy önmagunkkal harmóniában éljünk, és így képessé váljunk arra, 
hogy helyesen tudjunk alkalmazkodni másokhoz is. Ha jó lelkiállapotban vagyunk, akkor po-
zitívan állunk a dolgokhoz, képesek vagyunk az élet kihívásainak megfelelni. Ezt igen nehéz 

elérni, mert mindennapi életünk tele van zavaró tényezőkkel.  

 Ha magas az önértékelésünk, akkor könnyebben viseljük az élet megpróbáltatásait.  

 Ha alacsony önértékelés jellemez bennünket, akkor úgy érezzük, hogy képtelenek va-
gyunk életünk irányítására.  

 
A mentálhigiénéről általában 

 

A fogalom nemcsak a pszichiátriai betegség hiányát jelenti, hanem a személyes kibontako-
záshoz szükséges lelki feltételek adottságát. Jelenléte egy társadalomban jelzi a minőségi élet 

iránti elkötelezettséget is.  
A lelki egészség felborulása több területen megnyilvánulhat: családi kapcsolatok terén, a ba-
ráti kapcsolatok felbomlását is jelentheti, és nagyon sokszor együtt jár a munkanélküliséggel, 

a létbizonytalansággal. Visszakapaszkodni, újból egzisztenciát teremteni nagyon nehéz. 
Mindezek sok szenvedést okoznak, de nagy veszélyt jelentenek a társadalom stabilitására is. 

Az emberi kapcsolatok zavarai még mélyebben tükröződnek a házasságok stabilitásának hiá-
nyában. Magyarország sajnos a legnagyobb válási gyakoriságú országok közé tartozik.  
 

Az iskolai mentálhigiéné  

 

A társadalom elvárásként fogalmazza meg az iskola felé, hogy az intézménynek az oktatott 
gyermekek esetleges hátrányainak a korrekciójára is képesnek kell lennie. Az iskolai mentál-
higiéné kulcsszemélyisége a pedagógus, az oktató. Célja az egészségesség, a lelki egészség 
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megőrzése, a pszichikai jólét fokozása, a lelki betegségek és problémák megelőzése, enyhébb 
magatartászavarok rendezése.  

Az osztályfőnökök tapasztalatai azt mutatják, hogy a lelki egészség iskolánkban hagy maga 
után kívánnivalót. Magas az elvált szülők aránya, sokan munkanélküliek, sokan egyedül neve-

lik gyermekeiket a másik szülő halála miatt, és nem bevallottan, de több alkalommal kiderül, 
hogy a családban magas az alkoholfogyasztás mértéke. Mindez károsan befolyásolja gyereke-
ink lelki egészségét.  

A lelki problémák, pszichés zavarok a gyerekeknél lehetnek átmenetiek vagy tartósak.  
 

 Átmeneti pszichés zavarokat okozhat a megterhelő élethelyzet (szülők válása, beteg-
sége, esetleg halála) a nagyobb változások (pl. iskolaváltás).  

 A tartós pszichés zavarokat tanulási vagy magatartási problémák okozzák. A magatar-
tászavaros gyermek megszegi a szociális normákat, az iskolai szabályokat, nem tesz 
eleget a szülők elvárásainak. Viselkedése ellenséges, sokszor támadó, provokatív, tár-

saival durva, érzelmi, hangulati zavarok jellemzik.  
 

A szorongásos zavarok sem ritkák gyerekkorban, még ha nem is mindig feltűnőek. Ez kifeje-
ződhet testi tünetekben (fejfájás, szívdobogás, elpirulás, esetleg ájulás), pszichés tünetekben 
(feszültség, idegesség, nyugtalanság), de szociális téren is (a gyerek önállótlan, gyanakvó, 

félénk).  
Depresszió is előfordulhat iskolás korban, ha nem is nagy gyakorisággal. Ilyenkor a gyerekek 

szomorúak, lehangoltak, elvesztik érdeklődésüket, alvás- és étvágyzavarral küzdenek, öngyil-
kossági gondolatokat forgatnak a fejükben. Kialakulás összefüggésbe hozható pszichés, szo-
ciális stresszekkel, negatív eseményekkel. 

Intézményünkben a tanulók nagy többsége felnőtt korú. A mentális egészségfejlesztés az ő 
esetükben is feladata az intézménynek, de az ő problémáik mások, mint a nem felnőtt korúak-

nál. Nem ritkán szülőként jelennek meg a problémák, de huszonéves fiataloknál is előfordul-
hatnak átmeneti és tartós pszichés zavarok. Számukra nincs minden esetben osztályfőnöki 

óra, a tanórák szolgálnak az ilyen problémák megbeszélésére. 

 

 

2.5.6 Az aktív testmozgás elterjesztése  
 
Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének 

az elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a modern kor az embert 
olyan életmódba kényszerítette, amely a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, előidézve 
ezzel áttételesen a szellemi teljesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és a sport viszont 

sokban segítheti az ember egészséges fejlődését. Ezt figyelembe véve iskolánk minden nap 
lehetőséget biztosít a szakszerű testedzésre, és a gyógytestnevelésre utaltak foglalkozása is 
helyben, szakember vezetésével történik.  

 
Minden testnevelési órán megtörténik a keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése. Van 

gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló 
gyakorlatanyag, és légző torna. A testnevelő tanárok betartják a gerinc- és ízületvédelem sza-
bályait külön figyelemmel az izomerősítő gyakorlatok esetében.  

 
Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy minden testnevelés óra és egyéb testmozgási 

alkalom örömöt és sikerélményt kell, hogy jelentsen még a nehézkesen mozgó tanulók számá-
ra is.  
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Törekszünk arra, hogy a testnevelés és a sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek. 
A mindennapi testmozgáson túl, amely tanórákon és sportkörökön valósul meg, a diáknapok 

keretén belül sportnapot szervezünk, melynek érdekessége, hogy a pedagógusok diákjaikkal 
együtt mozognak és versenyeznek.  

A szakképző iskolai oktatásban résztvevő tanulóinknak azokon a tanítási napokon, amelyeken 
nincs közismereti oktatás, nincs testnevelés óra sem. Ilyen napokon tanulóink gyakorlati kép-
ző helyen vannak.  

 
Azok a tanulók, akik érettségi utáni szakképzésben vesznek részt, a kerettantervek nem írnak 

elő testnevelés órákat. Az ő testmozgásukról saját maguk gondoskodnak, amely általában nem 
rendszeres. Igyekszünk rendszeresen sportnapokat szervezni, amelyeken a részvételt az ő 
számukra is biztosítjuk. Ilyenkor előre meghirdetett sportfoglalkozásokra jelentkezhetnek, 

ami teljesen önkéntes. 
 

 

2.5.7 Bántalmazás, iskolai erőszak 
 

Aligha van olyan gyerekcsoport, ahol ne fordulna elő bántás vagy bántalmazás. Mindenhol 

megütik, meglökik egymást a gyerekek, mindenhol mondanak a másikra megalázó, bántó 
kifejezéseket. Az iskolákban az a feladatunk, hogy kidolgozzunk olyan stratégiát, módszere-
ket, amelyek segítenek abban, hogyan reagáljunk az ilyen helyzetekre, illetve miként dolgoz-

zuk fel a történteket. A gyerekekben megoldási rutinokat kell kialakítani az ilyen helyzetekre. 

A gyerekcsoporton belüli erőszak a legkülönfélébb módokon tud megjelenni. Egy 

hagyományos iskolai közegben jellemzően nem a tanteremben történik, ahol a gyerekek 

szigorú struktúrában, egymástól elszeparálva dolgoznak valamilyen feladaton. Az erőszak 

színtereivé inkább azok a közösségi helyek válnak, ahol a gyerekek kapcsolatba tudnak lépni 

egymással: parkok, udvarok, ebédlők, folyosók.  

Ezek az esetek rendszerint rejtve maradnak a felnőttek elől, és így feldolgozásuk is 

nehézkessé válik. 

Fontos, hogy különbséget tegyünk bántás és bántalmazás között. 
A bántás esetén egyenlő viszonyban vannak a felek, nem elnyomó és elnyomott helyzetben, 
hirtelen, gyorsan történik. Bántás barátok között is lehetséges, általában nem okoz komoly 

sérülést érzelmileg, feldolgozható. A bántások azonnali reagálást igényelnek a tanulóktól és a 
felnőttektől. 

 
A bántalmazás esetén a felek nem egyenrangúak, a bántalmazó felülkerekedik a bántalmazot-
ton, és ezt kihasználja. A bántalmazás folyamatos, szisztematikus, tervezett és nagyon komoly 

sérüléseket tud okozni. Itt a feldolgozáshoz már szakember szükséges. 
 

 
Az intézményi egészségfejlesztéssel alapvető célunk: az egészségmegőrzés elemi feltételeinek 
megismertetése és betartatása. 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az 
iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülnie. Az alábbi fontos terüle-

teken a tanulók maguk is sokat tehetek egészségfejlesztésükért. 
 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 
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 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 az értékek ismerete 

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

 a tanulás és a tanulás technikái 

 az idővel való gazdálkodás szerepe 

 a rizikóvállalás és határai 

 a szenvedélybetegségek elkerülése 

 a tanulási környezet kialakítása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az intézmény egészségfejlesztési terve összefoglalja 
azokat a fontosabb területeket, amelyek veszélyt jelenthetnek tanulóink fejlődésében. Azon-

ban vannak egyedi esetek, újabb és újabb gondok jelennek meg ezeken a területeken. Az in-
tézményünk igyekszik ilyenkor is alkalmazkodni és a problémákat kezelni. Ezért úgy gondol-

juk, hogy egészségfejlesztési tervünk folyamatosan változhat és újabb és újabb feladatokkal, 
megoldási módokkal egészül ki. Az intézmény pedagógusai, oktatói igyekeznek beépíteni 
tanóráikba az egészségfejlesztést, nemcsak a biológia, osztályfőnöki órákon, hanem akár a 

szakmai elméleti és gyakorlati órákon egyaránt. Ehhez oktatóink folyamatosan képezik ma-
gukat, de intézményi szinten is gondoskodunk arról, hogy a megfelelő ismeretekhez jussanak 

az egészségfejlesztés minél hatékonyabb megvalósítása érdekében. 
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3. Oktatási program 

 

3.1.A kötelező és nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, a 

kötelező, a kötelezően választandó vagy szabadon választható foglalkozások megnevezése, 
száma 
 

Az intézmény képzési szerkezete, az alkalmazott kerettantervek, jogszabályok 

Intézménytípusok 

Az alkalmazott 

kerettanterv meg-

nevezése 

Jogszabály 

megnevezése 
Munkarend 

Melyik évtől 

került beveze-

tésre? 

Gimnázium- kifutó 

Kerettanterv a felnőttokta-

tás 9-12. évfolyama szá-
mára 

51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet 12. 
melléklet 

esti 

2012-től 

Gimnázium- kifutó 

Kerettanterv a gimnáziu-

mok 9-12. évfolyama 

számára 

51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet12. 

melléklet 3. melléklet 

nappali 

2012-től 

Gimnázium- felmenő 

Kerettantervek az iskola-

rendszerű felnőttoktatás 1–

12. évfolyamára  
Kerettanterv a 9–12. évfo-

lyam számára 

2020-as NAT-hoz 

illeszkedő tartalmi 

szabályozók 
(oktatas.hu) 

esti 

2020. szeptember 

Gimnázium- felmenő 

Kerettanterv a gimnáziu-
mok 9-12. évfolyama 

számára 

2020-as NAT-hoz 
illeszkedő tartalmi 

szabályozók 

(oktatas.hu) 

nappali 

Technikum (volt szak-

gimnázium)-kifutó 
Közgazdaság ágazat 

Közismereti: Kerettanterv 
a szakgimnáziumok 9-12. 

évfolyama számára 

Szakmai: 

szakképzési kerettantervek 

Közismereti: 51/2012. 

(XII. 21.) EMMI 

rendelet14. melléklet  

Szakmai: 

a szakképzési kerettan-
tervekről szóló 5/2018. 

(VII.9.) ITM rendelet, 

30/2016. (VIII. 31.) 

NGM rendelet 

nappali 

 

esti (a nappali 
óraszám 50%-

a) 

Közismereti:  

2012-től 
Szakmai: 

2016-tól vagy 2018-tól 

Technikum- felmenő 

Közismereti: Kerettanterv 

a gimnáziumok 9-12. 

évfolyama számára 
Szakmai: 

programtantervek 

Közismereti:  

2020-as NAT-hoz 

illeszkedő tartalmi 
szabályozók 

(oktatas.hu) 

Szakmai: 

programtantervek 

(ikk.hu vagy kor-
many.hu) 

nappali 
 

esti (a nappali 

óraszám 50%-

a) 

2020. szeptember 

 

 

 

 

 

A gimnáziumi képzések óratervei 

Gimnáziumi felnőttoktatás óraterve esti munkarendben – kifutó képzés 
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A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú 

EMMI rendelet 12. számú melléklete alapján 

 

Tantárgyak 

Esti munkarend 

Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 

Anyanyelv/kommunikáció 1 1 1 0,5 +0,5 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Matematika 3 3 3 2 +1 

Idegen nyelv (angol/német) 3 3 3 3 +1 

Történelem, állampolgári ismeretek 1 +1 1 +1 1 +1 2 +1 

Fizika 1 1 1 1 

Biológia 1 1 1 - 

Kémia 1 1 - - 

Földrajz 1 1 +1 - 

Informatika  + 1 + 1 1 1 

Etika - - 0,5 - 

Művészetek - - 0,5 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Testnevelés - - - - 

Szabadon tervezhető  2 2 2 3,5 

Összesen: 17 17 17 17 

 

A szabad órakeret felhasználása 

Tantárgyak 

Esti munkarend 

Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 

Anyanyelv/kommunikáció    0,5 

Történelem, állampolgári ismeretek 1 1 1 1 

Informatika 1 1 - - 

Matematika    1 

Idegen nyelv (angol/német)    1 

Földrajz   1  

Felhasznált összes szabad órakeret  2 2 2 3,5 
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Gimnáziumi óraterv nappali munkarendre – kifutó képzés 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú 

EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján 

 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 +1 3 +2 3 +1 3 +2 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

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

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek 
2 +1 2  3  3  

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1  1  1 

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc 1       

Mozgóképkultúra és médiaismeret     1 1 

Informatika 1 +1 1      

Technika, életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségire felkészítő-választás szerint   2 4 

Vallásismeret   1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 

A szabad órakeret felhasználása 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 

I. idegen nyelv 1 2 1 2 

Matematika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-
meretek 

1    

Informatika 1      

Vallásismeret  1  1 

Érettségire felkészítő-választás szerint   2 4 
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Felhasznált összes szabad óra 4 4 6 8 

 

Gimnáziumi felnőttoktatás óraterve esti munkarendben – felmenő képzés 

 

2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók, Kerettanterv az iskolarendszerű felnőttok-
tatás 1-12. évfolyama számára, Kerettanterv a 9-12. évfolyam számára 

 

Tantárgyak 

Esti munkarend 

Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 
Magyar nyelv és irodalom 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 
Történelem  2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 
Természettudomány   2  

Kémia 1 1   
Fizika 1 1   

Földrajz 1 1   
Biológia 1 1   

I. Idegen nyelv 2 2 3 3 
II. Idegen nyelv 1 1 2 2 

Művészetek   0,5 1 

Digitális kultúra 1 1 0,5  
Mozgóképkultúra és médiaismeret     1 

Osztályközösség-építés 1 1 1 1 

Összes heti óraszám  17 17 17 17 

 

A tantárgyi követelmények – szem előtt tartva az iskolafokozat elsődleges feladatát, az érett-

ségi követelmények teljesítésére történő felkészítést – megegyeznek mindazokkal, amelyeket 

a NAT és a nappali tagozatok számára készült kerettantervek megfogalmaznak. A program 

tantárgyi szerkezete a NAT szabályozásnak megfelel. Kivételt képez a testnevelés tantárgy, 

amelyen a felnőtt tanulónak nem kell részt vennie, és az iskolának nem kell ezt biztosítania a 

köznevelési törvény 60. § (9) (c) pontja alapján. 
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Gimnáziumi óraterv nappali munkarendre – felmenő képzés  

2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók, Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfo-

lyam számára 

Tantárgyak műveltségterületek szerint 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom         

  Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 +1 

Matematika         

  Matematika 3 3 3 +1 3 +2 

Történelem és állampolgári ismeretek         

  Történelem 2 2 3+1 3  

  Állampolgári ismeretek       1 

Természettudomány és földrajz         

  Természettudomány**     2   

  Fizika 2 3     

  Kémia 1 2     

  Biológia 3 2     

  Földrajz 2 1     

Idegen nyelv         

  Első élő idegen nyelv 3+2 3+2 4 4 +1 

  Második idegen nyelv 3 3 3 3+1 

Művészetek*****     1   

  Ének-zene 1 1     

  Vizuális kultúra 1 1     

  Mozgóképkultúra és médiaismeret*       1 

Technológia         

  Digitális kultúra 2 1 2   

Testnevelés és egészségfejlesztés         

  Testnevelés 5 5 5 5 

  Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1 

  Kötött célú órakeret***     4 4 

  Kötelező alapóraszám 32 32 30 29 

  Szabadon tervezhető órakeret**** 2 2 4 5 

  Maximális órakeret 34 34 34 34 
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A szabad órakeret felhasználása 

Tantárgyak műveltségterületek szerint 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 12. 

  Magyar nyelv és irodalom 
   

1 

  Matematika 
  

1 2 

  Természettudomány**     2   

  Fizika 
  

    

  Első élő idegen nyelv 2 2 
 

1 

  Második idegen nyelv 
   

1 

 Történelem   1  

  Érettségi felkészítésre választás alapján     4 4 

 
Kötött célú felhasználás 

  
4 3 

  Felhasznált szabad óraszámok összesen  2  2 4+4 3+6 
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XXIV. Közgazdaság ágazat (volt szakgimnázium) – kifutó képzés 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú 

EMMI rendelet 14. számú melléklete alapján 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3+1 3+1 417 - - 

Történelem 2 2 3+1 3+1 345 - - 

Etika  - -   - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  -  - 1 -  36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex termé-

szettudományos tantárgy 
3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tan-
tárgy: Földrajz 

- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható 
tantárgy: Érettségi tan-

tárgy: matematika és tör-

ténelem 

 - - 1+1 1+1 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) szak-
képesítés 

8 8 7 7 
(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesí-
tés 

3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órake-

ret/hét 
35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 
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Technikumi képzés – közismereti óraterve – felmenő rendszerben 

Az ikk.hu útmutató alapján 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

9-13. évfolyam 

óraszáma ös--

szesen 9. 10. 11. 12. 13. 

K
ö

z
is

m
e
re

ti
 o

k
ta

tá
s 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3+1 0 525 

Idegen nyelv 4+1 4 3 3+1 3+2 597 

Matematika 4+1 4 3+1 3+1 0 489 

Történelem 3+1 3 2+1 2 0+2 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 1 0 0 0 0 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex természettudományos 
tantárgy 3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: pl.fizika, 
kémia, biológia, idegen nyelv 0 2 2 0 0 144 

Érettségire felkészítő tantárgy  0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 0 1 0 0 2 36 

Összes közismereti óraszám  24 24 19 18 4 3139 

Vallásismeret 1 1 1 1   

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 0 14 14 24 1752 

Szabadon tervezhető órakeret (közismeret)   3 1 1 2 6 438 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31   

Éves összes óraszám 1224 1224 1224 1179 1054 5905 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34 34 34   

        

        
A szabadon tervezhető órakeret felhasználása a közismereti tantárgyakra - technikum 

Tantárgyak 
Évfolyamok 

9-13. évfolyam 

óraszáma ös--

szesen 9. 10. 11. 12. 13. 

Idegen nyelv 1 
  

1 2 134 

Matematika 1 
 

1 1 
 

108 

Történelem (vagy másik érettségi tantárgyra) 1 
 

1 
  

124 

Idegen nyelv    1   

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek     2  

Vallásismeret   1 1   

Érettségire felkészítő közismereti tantárgy   2 2   

Felhasznált szabad órák száma összesen 3 
 

1 2 6 438 
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Technikum - heti óratervi táblázata 2 évfolyamos képzésre, nappali munkarendben 

Tantárgyak Évfolyamok 13-14. óraszám ös--

szesen 13. 14. 

Idegen nyelv (ajánlott, nyelvvizsgára felkészítés)       0 

Szakmai órakeret 35 35 2345 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35   

Tanítási hetek száma 36 31   

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 

 

A szakmai képzés óraszámai 

 
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény a 25. életév betöltése után a képzésben 

résztvevő felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatásban vesz részt 
a) a szakmai oktatás időtartama legfeljebb a negyedére, 

b) az óraszám legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának negyven szá-

zalékáig csökkenthető. 
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3.2. A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 
 

A 9-12. évfolyam, illetve a technikumi képzés esetén 9-13. évfolyam, valamint a két évfolya-

mos érettségire épülő képzések pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 lehetőséget adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz; 

 megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait; 

 iránymutatást adunk tantárgyanként a tanulási stratégiák megválasztásában; 

 megalapozzuk az önálló tanulást, az önművelést, az IKT eszközök használatát; 

 fokozatosan kialakítjuk az együttműködésre építő tanulási technikákat és tanulásszer-

vezési módokat, ezáltal kialakul a csoportos munkavégzésre való képesség; 

 kialakítjuk az időgazdálkodás, az információval való gazdálkodás igényességét; 

 a mozgásigény kielégítéséhez a testnevelés oktatásán keresztül a mozgáskultúra, a 

mozgáskoordináció fejlesztésével járulunk hozzá; 

 az egészséges életvitel kialakításához a biológia, biológia-egészségtan tantárgy oktatá-

sával kívánunk hozzájárulni; illetve a technikumi osztályokban a Komplex természet-

tudományos tárgy oktatása során fordítunk figyelmet e nevelési célra. Emellett az osz-

tályfőnöki órák témai között szerepelnek e cél elérésének feldolgozási lehetőségei. 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköz-

tárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakítását, az önértékelés képességének fejlesztését, az együttműködés ér-

tékének tudatosítását az osztályfőnöki órák keretében oldjuk meg, ugyanakkor hangsú-

lyozzuk ennek fontosságát a társas kapcsolatokban, a barátságban, egyéb csoportok-

ban; 

 megismertetjük a diákokat a munka világával, a felnőtt élet új szerepköreiben rájuk vá-

ró feladatokkal, pl. álláskeresői, munkavállalói, továbbtanulói feladatok;  

 törekszünk a tanulók kreativitásának fejlesztésére, az írásbeliség és a szóbeliség 

egyensúlyára, a tanulók egészséges terhelésére; 

 követjük a tanulók érési folyamatát, fejlesztő értékelésüket igény szerint személyre 

szólóan adjuk át; 

 gyakoroltatjuk, illetve megismertetjük a helyes magatartási formákat, ezzel is megala-

pozva a tanulók személyiségének erkölcsi arculatát; 

 elsajátíttatjuk a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot,  

 fejlesztjük a mentális képességeket. 

A rendelkezésre álló órakeret szabadon hagyott időkerete terhére egyik képzéstípusban sem 

vezettünk be új tananyagtartalmat, a rendelkezésre álló időkeretet a tananyag elmélyítésére, 

gyakorlásra használjuk fel. 

A helyi tantervben előírt tananyagot és tantárgyi követelményrendszert a szakmai program 

melléklete tartalmazza. Azok a kerettantervek átvételével készültek a helyi viszonyokra adap-

tálva. 
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3.3. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 
 

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, 
reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át 
lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható 

iskolán kívüli lehetőségeket is. 
A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságo-

kat megerősítsük: a tanuló legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradé-
kony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést. 
Célunk: 

 Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, 
elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket. 

 Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú 
tudnivalóit. 

 A testnevelés, a sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szük-
séges alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsüle-
tesség, szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az 

idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, céltudatosság stb. 

 A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartal-

mazza. 
A testmozgás a testi és lelki egészségre gyakorolt hatásának szerepe napjainkra felértékelő-

dött. A testnevelésóra mindenképpen elősegíti a napi fizikai megvalósulását. Jelentőségét fo-

kozza, ha az iskoláskorúak számára mindennap gyakorolható, szakmailag igényesen összeállí-

tott mozgásrepertoárt biztosít. A másik lehetőséget az iskolán kívüli sportolási tevékenységek 

nyújthatják. 

A tanulók egészségének, egészséges életmódjának fejlesztése érdekében, a teljes körű iskolai 

egészségfejlesztési elvekkel összhangban, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-

vény előírja a mindennapi, azaz a heti öt testnevelésórát minden évfolyamban, melynek meg-

valósítása 2012 szeptemberében megkezdődött. Ez lehetőséget teremtett arra, hogy az isko-

láskorúak rendszeres fizikai aktivitásához, fizikailag aktív életmódjához az intézmények je-

lentősen hozzájárulhassanak. 

Intézményünkben csak a nappali képzésben tartunk testnevelés órákat, amely heti öt testneve-

lés órát jelenti a gimnáziumi és a technikumi szakmai oktatás keretében. 

A felnőttoktatás kerettantervében a testnevelés tantárgy nem szerepel és így a helyi óratervben 

sem, mert a felnőtt tanulónak nem kell részt vennie és az iskolának nem kell ezt biztosítania a 

köznevelési törvény 60. § (9) (c) pontja alapján. 

 
A nemzeti köznevelési törvény értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a 

tanítási napokon kell megszervezniük a mindennapos testnevelés oktatását - legalább napi egy 
testnevelés óra keretében -, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik. 

Ha ennek eredményeként a heti öt testnevelés óra nem teljesíthető, a fennmaradó órák a sza-
bad órakeret részévé válnak, így annak felhasználásáról az intézmények dönthetnek.  
A technikumi szakmai oktatás keretében 2020. szeptember 1-től is tartalmazza az útmutató 

óraterve a heti kötelező 4-4-3-3 testnevelés órát. 
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3.4. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében az oktatóválasztás 
szabályai 

 

Intézményünkben a választható tantárgyak, foglalkozások rendjét a tanévenként felülvizsgált 
fakultációs szabályzat tartalmazza. A 2020/2021-es tanévtől a fakultáció rendje, a választható 

foglalkozásokat négy tantárgy jelenti.  
Iskolánk a 11. és 12. évfolyamon – kellő számú jelentkező és igazgatói jóváhagyás esetén- 

összesen négy tantárgyból biztosítja az emelt óraszámú tanulást. 
A fakultációs óráknak négy fő célja van: 

 felkészítés az érettségi vizsgára 

 felkészítés az érettségi vizsgára a 11. és 12. évfolyamon már nem tanított tantárgyak-
ból 

 színvonalas és igényes képzés biztosítása tanulóink érdeklődési körének megfelelően 

 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 meg-

ismerésére. 

 iskolai tájékoztató anyagok 

 osztályfőnöki és szaktanári segítség 
 
A fakultációs órák felvétele: 

Előzetes jelentkezés: minden tanévben március második hete (péntek) 
A diákok szülői/törvényes képviselői támogató aláírással ellátott nyomtatványon nyilatkoznak 

arról, milyen fakultációs órákat szeretnének felvenni. A döntésnél az alábbiakat kell figye-
lembe 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. 
 

A végleges jelentkezés határideje : minden tanév április 30.  
A végleges jelentkezési lap lehetőség szerint már tartalmazza az adott fakultációs tárgy sávját 
(órarendi elhelyezkedését). 

(„A” sáv: délelőtti, „B” sáv délutáni órákat jelent.) 
Változtatás a fakultációs órákon: 

A 10. évfolyamon kiválasztott fakultációs órákon a diákoknak 11. év végén benyújtott kére-
lemmel 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. 
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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 föld-

rajzoktatásban 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 fek-
tetünk a szaknyelv elsajátítása mellett a választékos beszéd, az önálló előadásmód fejlesztésé-

re, 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. évfo-

lyam végén teljesítsék. 
A tanulmányok alatt a fakultációs órákon kiegészítjük az érettségi vizsga követelményeinek 
megfelelően a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés, az adatbázis kezelés, az internetes kom-

munikáció, a weblap szerkesztés, a prezentáció és grafika, illetve a könyvtárhasználat témakö-
reit. 

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 (olva-
sott 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 dol-
gozat 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. 
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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 gya-
korolhatják 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 osz-

tályzatot 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 érett-
ségi 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. 

 

 

3.5. A közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés, a választható érettségi 
vizsgatárgyak, a követelmények teljesítése 

 

A tantervi órák időtartamában a középszintű érettségi vizsgákra készítjük fel tanulóinkat. 

Az emelt szintű érettségi vizsgákra a fakultációs órák és a tehetséggondozás elvei alapján 

szervezett foglalkozások adnak lehetőséget. Intézményünkben az emelt szintű vizsgafelkészí-

tést az alábbi tantárgyakból ajánljuk: 

 Angol nyelv 

 Történelem 

 Földrajz 

 Informatika 
 

A felkészítés során nagy hangsúlyt fektetünk 11. évfolyamban a 9. és 10. évfolyam tananya-

gát felölelő, írásban és szóban is lebonyolított kisérettségi vizsgákra, míg 12. évfolyamban a 

teljes követelményrendszerből próbaérettségi vizsgákat tartunk. 

Előrehozott érettségi vizsga:  

Sikeres előrehozott érettségi vizsga esetén a tanuló a magasabb évfolyamokban az adott tan-

tárgy tanóráin köteles részt venni, osztályzatot szereznie nem kell. 
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A szakképzési törvény végrehajtási rendeletének 258. § alapján a technikumi szakmai 

oktatás keretében az előrehozott érettségi vizsga a következő feltételek alapján tehető: 

 a szakmai vizsga kivételével - legfeljebb három, az Nkt.-ban meghatározott vizsga-

tárgyból a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony fennállása alatt,  

 a szakképző intézmény szakmai programjában a jelentkező számára az adott vizsga-

tárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követően,  

 a szakképző intézményi tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második 

tanév október-novemberi és május-júniusi vizsgaidőszakában is letehető.” 

 

 

3.6. Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 

 

Érettségi vizsga témakörei vizsgatárgyanként 

 

Vizsgatárgy Témakörök 

Magyar nyelv 

 Kommunikáció 

 A magyar nyelv története 

 Ember és nyelvhasználat 

 A nyelvi szintek 

 A szöveg 

 A retorika alapjai 

 Stílus és jelentés 

 

Irodalom 

 Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők 

 Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők 

 Művek a magyar irodalomból 
III. Kortárs szerzők 

 Művek a világirodalomból 

 Színház és dráma 

 Az irodalom határterületei 

 Regionális kultúra és határon túli irodalom 

 

Történelem 

 
- Az ókor és kultúrája 

- A középkor 
- A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

- Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 
(1492-1789)  

- Magyarország a kora újkorban (1490-1790)  
- A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus 

kora (1789-1914)  
- A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 
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(1790-1914)  
- A világháborúk kora (1914-1945)  

- Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)  
- A jelenkor (1945-től napjainkig)  

- Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

- Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói 
ismeretek 

 

Matematika 

 
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, 

gráfok 

- Halmazok 

- Matematikai logika 
- Kombinatorika 

- Gráfok 

Számelmélet, algebra 

- Alapműveletek 

- A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

- Racionális és irracionális számok 
- Valós számok 

- Hatvány, gyök, logaritmus 

- Betűkifejezések 
- Arányosság 

- Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyen-

lőtlenség-rendszerek 
- Középértékek, egyenlőtlenségek 

Függvények, az analízis elemei 

- A függvény 

- Egyváltozós valós függvények 

- Sorozatok 
- Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei 

Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

- Elemi geometria 

- Geometriai transzformációk 

- Síkbeli és térbeli alakzatok 

- Vektorok síkban és térben 
- Trigonometria 

- Koordinátageometria 

- Kerület, terület 
- Felszín, térfogat 

Valószínűség-számítás, statisztika 

- Leíró statisztika 

- A valószínűség-számítás elemei 

 

Élő idegen nyelv 

(Angol vagy német 

nyelv) 

- Személyes vonatkozások, család 
- Ember és társadalom 

- Környezetünk 
- Az iskola 
- A munka világa 
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- Életmód 
- Szabadidő, művelődés, szórakozás 
- Utazás, turizmus 

- Tudomány és technika 
- Gazdaság 

Fizika 

 

Mechanika 
- Newton törvényei 

- Pontszerű és merev test egyensúlya 
- A változó forgómozgás dinamikai leírása 
- Mozgásfajták 

- Munka, energia 
- A speciális relativitáselmélet alapjai 

- Folyadékok és gázok  
mechanikája 

 

Hőtan, termodinamika 
- Állapotjelzők, 

termodinamikai egyensúly 
- Hőtágulás 

- Állapotegyenletek 

(összefüggés a gázok állapotjelzői között) 
- Az ideális gáz kinetikus modellje 

- Energiamegmaradás 
hőtani folyamatokban 

- Kalorimetria 
- Halmazállapot-változások 

- A termodinamika II. főtétele 

- A hőterjedés formái 

 
Elektromágnesesség 

- Elektromos mező 

- Egyenáram 
- Az időben állandó mágneses mező 

- Az időben változó mágneses mező 
 

Optika 
- A fény, mint elektromágneses hullám 

 
Atomfizika, magfizika 

- Az anyag szerkezete 
- Az atom szerkezete 
- Az atommagban lejátszódó jelenségek 

- Sugárvédelem 
- Elemi részek 

 
Gravitáció, csillagászat 
- A gravitációs mező 

- Csillagászat 
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Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 
- A fizikatörténet fontosabb személyiségei 
- Felfedezések, találmányok, elméletek 

 

Biológia 

 
Bevezetés a biológiába 

- A biológia tudománya 
- Az élet jellemzői 

- Fizikai, kémiai alapismeretek 

Egyed alatti szerveződési szint 
- Szervetlen és szerves alkotóelemek 

- Az anyagcsere folyamatai 

- Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 
Az egyed szerveződési szintjei 

- Nem sejtes rendszerek 
- Önálló sejtek 

- Többsejtűség 

- Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 
Az emberi szervezet 

- Homeosztázis 

- Kültakaró 
- A mozgás 

- A táplálkozás 

- A légzés 
- Az anyagszállítás 

- A kiválasztás 

- A szabályozás 
- Szaporodás és 

egyedfejlődés 
Az egyed feletti szerveződési szintek 

- Populáció 

- Életközösségek (élőhelytípusok) 
- Bioszféra 

- Ökoszisztéma 

- Környezet- és természetvédelem 
Öröklődés, változékonyság, evolúció 

- Molekuláris genetika 
- Mendeli genetika 

- Populációgenetika 

és evolúciós folyamatok 
- A bioszféra evolúciója 

 

Földrajz 

 
Térképi ismeretek 

- A térkép 
- Tájékozódás a térképen és a térképpel 

- Távérzékelés és térinformatika 
Kozmikus környezetünk 

- A csillagászati ismeretek fejlődése. 
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A Világegyetem 
- A Nap és kísérői 

- A Föld és mozgásai 
- Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében 

 

A geoszférák földrajza 
- A kőzetburok 
- A levegőburok 

- A vízburok földrajza 
- A geoszférák kölcsönhatásai 

A földrajzi övezetesség 
- A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 
- A vízszintes földrajzi övezetesség 

- Az egyes övezetek egyedi jellemzői 
- A függőleges földrajzi övezetesség 

Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

- A népesség földrajzi jellemzői 

- Településtípusok, urbanizáció 
A világgazdaság jellemző folyamatai 

- A nemzetgazdaságok és a világgazdaság 
- Integrációs folyamatok 

- A globalizáció 

- A monetáris világ 
Magyarország - helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

- A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi 

sajátosságai 
- Magyarország természeti adottságai 

- Magyarország társadalmi 
jellemzői 

- A hazai gazdasági fejlődés jellemzői 
- Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-

gazdasági képe 

- A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 
- Természeti, kulturális és történelmi értékek védelme 

- Magyarország környezeti állapota 

- Az országhatárokon átívelő kapcsolatok 
A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 

- Európa általános természet-földrajzi képe 

- Európa általános társadalomföldrajzi képe 
- Az Európai Unió 

- A területi fejlettség különbségei Európában 

- Kelet-Európa 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-
gazdasági jellemzői 

- A kontinensek általános természet- és társadalom-

földrajzi képe 
- Ázsia földrajza 

- Ausztrália és Óceánia földrajza 
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- A sarkvidék földrajza 
- Afrika földrajza 

- Amerika földrajza 

Globális kihívások - a fenntarthatóság kérdőjelei 
- A globálissá váló 

környezetszennyezés és következményei 
- A demográfiai és urbanizációs válság 

- Élelmezési válság 

- A mind nagyobb méretű fogyasztás és a gazdasági nö-
vekedés következményei 

- A környezet- és a természetvédelem feladatai 
 

Informatika 

Információs társadalom 

- A kommunikáció 
- Információ és társadalom 

Informatikai alapismeretek – hardver 
- Jelátalakítás és kódolás 
- A számítógép felépítése 

- Munkavédelem és ergonómia 
Informatikai alapismeretek – szoftver 

- Az operációs rendszer és főbb feladatai 
Szövegszerkesztés 

- A szövegszerkesztő használata 

- Szövegjavítási funkciók 
- Szövegszerkesztési alapok 

- Táblázatok és objektumok a szövegben 
Táblázatkezelés 

- A táblázatkezelő használata 

- A táblázat szerkezete 
- Adatok a táblázatokban 

- Táblázatformázás 
- Diagramok és egyéb objektumok 

Adatbázis-kezelés 

- Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 
- Az adatbázis szerkezete és kialakítása 

- Alapvető adatbázis-kezelési műveletek 
- Képernyő és nyomtatási formátumok 

Információs hálózati szolgáltatások 

- Kommunikáció az Interneten 
- Weblap készítés 

Prezentáció és grafika 
- Prezentáció  
- Grafika 

Könyvtárhasználat 
- Könyvtárak 

- Információkeresés 
- Forráshasználat 
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3.7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési 

és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív fejlesztő formái 
 

Értékelés, motiváció, követelmények 

Az ismeretek számonkérése nem nélkülözheti a folyamatosságot, számon kérni pedig csak 

világosan megfogalmazott követelményeket lehet. Ezen követelményeket a tantárgyi tanter-

vek tartalmazzák. 

A tananyag elsajátításának mérésére és az elsajátítás mélységének mérésére mérések és érté-

kelések javasoltak, melyek tükrében revideálható az esetleges módszerhiba, valamint a cél 

megvalósítása: ösztönzés a tanuló számára, és visszajelzés a tanár, illetve a szülő számára.  

A mérés különböző formái a már ismert írásbeli, szóbeli és gyakorlati módszer, melyek idő-

ben elkülönítve feloszthatók   

 évközi folyamatos 

 félévi tájékoztató 

 év végi osztályozó ciklusra.  

 

A helyzetfelmérés adatai alapján kiderül, hogy a tantestület tagjai a pedagógiai folyamat meg-

valósításánál milyen motiváló tényezőket látnak jól megvalósítottnak az iskolában és követ-

keztetni lehet arra, hogy a továbbiakban még milyen tényezők megvalósulását látnák fontos-

nak. 

Iskolánkban a tantestület tagjai úgy látják, hogy nagyrészt megvalósuló feltétel az értelemsze-

rű tanulásra történő ösztönzés. Fontos tényezője a hatékony működésnek az, hogy az oktatan-

dó tananyag a középpontban álljon.  Motiválója az oktatási nevelési folyamatnak az értékelés 

és ennek megfelelő motiváltsága, értékelés nyilvántartása. 

Fontos szerepe van az értékelésben, hogy a tanárok tudatosan figyeljék a tanulók teljesítmé-

nyét és jutalmazzák a jó teljesítményt. Alkalmazzanak mindenki számára világos, érthető sza-

bályokat, nyugodt, rendezett tanítási körülményeket valósítsanak meg.  

Fogalmazódjanak meg a világos célkitűzések, érthető, célirányos legyen a tanulók foglalkoz-

tatása.  Az értékelés pedig közzétett legyen és az értékelés megbeszélése történjen meg azon-

nal. Figyelemmel kell lenni a fogyasztók: a tanuló és a szülő elvárásaira is. A szülők nagy 

része kiemelten fontosnak tartja az igazságos és korrekt magatartást és értékelést. 

Az alapelvek a szakmai programban kerülhetnek a fentiek szerint megfogalmazásra, ez bizto-

sítja, hogy nyilvánossá válik, tehát megismerhető tanár, szülő, diák számára egyaránt. Az el-

vek megvalósítása az objektív és egyértelműen meghatározható és ellenőrizhető eszközökön 

túlmenően / osztályozás, feleletek, írásbeliség, szóbeliség, rendszeresség / minden tantestületi 

tag egyéni lelkiismereti kérdése.  

Az értékelés és motiváció szerepe az iskolai célok megvalósításában: eszközt jelentenek szá-

munkra, amelyek segítségével elérhető, hogy tanulóink részt vesznek aktívan az órai munká-
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ban, felkészülnek az iskolai feladatokra, teljesítenek képességeiknek, tehetségüknek megfele-

lő színvonalon 

 

Az értékelés 

A mérések eredményeként az értékelésnél a következő szempontokat kell szem előtt tartani: 

 milyen a tanulók szaktárgyi tudása, megszerzett ismereteit önálló feladatban milyen 

készséggel és minőségben alkalmazza 

 az értékelést rendszeresen és folyamatosan kell elvégezni a helyi tantervben 

tantárgyként elfogadott elvek alapján 

 az értékelés legyen objektív, konkrét és tárgyszerű 

 az értékelés szempontjai és rendszere legyen ismert a tanulók előtt 

 az értékelés érdemjeggyel történjen, az érdemjegy mellé lehetőség szerint szóbeli 

formában is 

 az értékelés segítse az oktatói testületet is a tanítás folyamatának hatékonyságáról 

levonható konzekvenciákban 

 az értékelés tartalmában alkalmas legyen a további feladatok kijelölésére is, 

támaszkodva a mért teljesítmények milyenségére 

 

Az értékelés formai szempontból szintén írásbeli és szóbeli úton történjen. A szóbeli történhet 

órán, részteljesítmények esetén, érdemjegy indoklásnál, valamint kezdeti időszakban, ha új 

tantárgy kerül bevezetésre. (A tanulók egymást és saját teljesítményüket is értékelhetik!) Az 

írásbeli értékelés érdemjeggyel történik, a tanuló a heti óraszámával megegyező számú 

érdemjegyet kap félévente, de min. hármat, szóbeli – írásbeli - gyakorlati teljesítményére. Ily 

módon az érdemjegyek - melyeket témazáró írásbeli dolgozatok, szóbeli feleletek, órai 

munkák, csoportos feladatok, gyakorlati tevékenységek, önálló kutatómunkák, éves 

szintfelmérések - tükrözik a tantárgyankénti eredményeket. 

 

Az év végi osztályzat már összegez, értékeli az évi összteljesítményt, és remélhetőleg 

tartalmazza a fejlődést, ami az évközi ösztönző jegyek következtében javuló tendenciát mutat.  

Az érdemjegyek a következő minősítéseket jelentik: 

 Jeles (5) - a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a 

tananyagot és alkalmazni képes. Pontosan definiál, tud a témáról szabadon, önállóan 

beszámolni és érvelni mellette.  Lényeget érintő kérdéseket tud feltenni. 

 Jó (4) - a tantervi követelményeknek eleget tesz, tudását képes kifejteni kevés és 

jelentéktelen hibával, a tananyag alkalmazásában csak apróbb bizonytalanságai 

vannak.  

 Közepes (3) - a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, 

tanári segítségre, javításra többször rászorul. Ismeretei felszínesek, kevésbé tud 

önállóan dolgozni, magát kifejezni. Segítséggel képes megoldani feladatát.  

 Elégséges (2) - a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, 

de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. 
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Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. (átlag szerint a szerzett osztályzatok 

1,7 átlagértéke felett ) 

 Elégtelen (1) - a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tud eleget 

tenni. A minimumot sem tudja. (átlag szerint a szerzett osztályzatok 1,5 átlaga 

alatt) 

 

A magatartás érdemjegyei 

példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének 

megfelelő nyilvánításával, valamint példás viselkedésével elősegíti, és társait is erre 

ösztönzi 

 szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne 

 a Házirendet megtartja, társait is erre ösztönzi 

 nevelőivel, szüleivel, társaival szemben tisztelettudó, udvarias 

 fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész 

 

jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki  

 részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és iskolán kívüli 

viselkedése ellen általában nincs kifogás 

 a Házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja 

 nevelőivel, szüleivel, társaival szemben tisztelettudó, udvarias 

 fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos 

 

változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással, 

viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni 

 a Házirendet és egyéb szabályzatokat csak ismételt, állandó figyelmeztetéssel tartja be 

  nevelőivel, szüleivel, társaival szemben nem udvarias és nem  tisztelettudó 

 társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít 

 fegyelme ingadozó, munkája pontatlan 

 

rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki  

 munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével  

 rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be 

 közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek 

 a Házirendet nem tartja meg ismételt figyelmeztetés ellenére sem  

 nevelőivel, szüleivel, társaival szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle 

 fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik 
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A szorgalom érdemjegyei 

 

Példás  

 tanulmányi munkában figyelembe kell venni az életkörülmények helyzetét, 

képességek szintjét 

 igényli tudása bővítését, céltudatosan és célszerűen szervezi meg munkáját 

 munkavégzése pontos, megbízható 

 minden tárgyban elvégzi feladatait 

 önállósági szintje mérhetően magas munkájában, önellenőrzése rendes 

 kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig felkészült, 

figyel, érdeklődik 

 érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed. Egyes iskolai tárgyakban a 

tananyagon felül is produkál 

 

 Jó 

 tanulmányi munkában aktivitás az órákon, házi feladatait lelkiismeretese elvégzi, az 

órákra lelkiismeretesen felkészül, rendszeresen és megbízhatóan dolgozik 

 önállósági szintjét igyekszik növelni, ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik és 

ellenőrzi önmagát. Tudja, hogy mihez kell segítséget nyújtania 

 kötelességtudata működik, általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el  

 érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül 

 

Változó 

 tanulmányi munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, 

pontatlan 

 önállósági szintje alacsony, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát 

 kötelességtudata alkalmi, munkája változékony jellegű 

 érdeklődése szórványos, szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire 

 

Hanyag 

 tanulmányi munkájában figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem 

végzi el 

 önállóan nem hajlandó a munkavégzésre 

 kötelességtudata oly alacsony szintű, hogy nem mutatható ki érdemlegesen 

 érdeklődése teljes hiánya már közönyként minősíthető. 

 

/Természetesen az önállóság - kötelességtudat - érdeklődés szempontoknál figyelembe kell 

venni az életkori sajátosságokat, lévén szó idővel fejleszthető tulajdonságokról!/ 

 

Értékelők: tanár, osztályfőnök, igazgató, igazgatóhelyettesek, diákönkormányzat. 

Rendszeressége: az értékelés tárgyától, témájától függően meghatározva. 
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Kritériumai, formái: milyen feltételekkel, milyen gyakorisággal, milyen formában/írásbeli, 

szóbeli feleletek, gyakorlati értékelések/. 

Tantárgyi követelmények és teljesítésük: megfogalmazásuk a kimenet szabályozásának 

ismeretében az alapvizsga és érettségi vizsga követelményeinek megfelelően a tantervekben 

történik. 

 

 

3.8. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

A kerettanterv által meghatározott óraszámok alapján az iskola kihasználja a csoportbontási 

lehetőségeket, annak érdekében, hogy mind a tanulmányi hátrányokkal küzdő tanulóknak, 

mind a kiváló képességű tanulóknak a felkészítési követelményeinek eleget tegyen. 

Az iskolában a szakmai program alapján kell megszervezni az egyes évfolyamok, ezen belül 

az egyes osztályok, osztályon belüli csoportok tanítási óráit. A nyelvi csoportokba történő 

beosztást az iskola kapacitásai, lehetőségei és a felméréseken elért tanulmányi teljesítmény 

szabja meg. A diákok csoportokba történő besorolása az intézményvezető hatásköre. Abban 

az esetben, ha a tanuló nem a kívánt csoportba kerül, az önmagában jogsérelmet nem okoz. 

A csoportbontás célja, hogy a diákok kisebb és előremenetel szempontjából, lehetőleg homo-

gén csoportban, intenzívebben és differenciáltan tanulhassanak, hogy az ismereteket elmélyít-

sük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megala-

pozására.  

Kilencedik évfolyamtól matematikából a készségek, képességek hatékonyabb fejlesztése ér-

dekében történik a csoportbontás, ha erre az osztály magas létszáma miatt szükség van.  

Idegen nyelv oktatása általában csoportbontásban történik. Ha az évfolyamon az osztályok 

száma és a tanulólétszám indokolja, akkor a nyelvi órák évfolyamonként egy időpontban van-

nak, ami lehetővé teszi a csoportok átjárhatóságát és biztosítja az ésszerű csoportbontást. 

Informatikát, digitáliskultúrát csoportbontásban oktatjuk. Ezt is meghatározza az osztály lét-

száma és a terem befogadóképessége. 

A szakmai gyakorlati tantárgyak csoportbontását a szakképzési törvény írja elő. 

Az intézményben az érettségire való felkészítést, szakkört, felzárkóztató, tehetséggondozó és 

egyéb foglalkozást tanulói (szülői) igény szerint legalább nyolc fő jelentkezése alapján szer-

vezünk, ha ezt a heti foglalkoztatási időkeret lehetővé teszi. 

 

 

3.9.A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló tananyag 
 

Iskolánk az alábbi értékeket tartja fontosnak az egyes nemzetiségek kultúrájának megismerte-

tése során:  
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 a befogadó, szegregációmentes, nem szelektáló iskola  

 kulturális sokszínűség reprezentálása tanórán és tanórán kívül (színház, zene, tánc, 

művészet bemutatása,  

 tolerancia, előítélet-mentesség, a sztereotipizálás elkerülése, közös identitás kialakítása 

a kisebbségi csoportokba tartozó személyekkel  

 a gyermekek otthonról hozott kultúrájának (hagyományok, szokások, hiedelmek stb.) 

értékként való kezelése  

 a saját anyanyelv ismeretének és ápolásának megbecsülése, elismerése  

Cél: 

 a tanulók megtanulják kezelni azt a sokszínűséget és különbözőséget, mellyel a közös-

ségekben találkoznak  

 olyan készségek kifejlesztése, melyek a különféle kultúrákkal és kulturális csoportok-

kal való együttműködést megalapozzák.  

Feladat: 

 a tananyag tekintetében a tartalmi integrációra kell törekedni.  

 tanítani kell a kulturális különbségek, az eltérő szocializáció jellegzetességeit  

 alkalmat kell teremteni a kulturális sokféleség megismerésére és a tolerancia képessé-

gének kialakítására.  

 elfogadó kulturális és szociális légkör létrehozása.  

 egységes kultúra érzékeny szemlélet formálása  

 etnikai hátterű, eltérő nyelvet beszélő gyermekek sajátos és közös szükségleteire és 

igényeire való odafigyelés.  

Színterek: 

 a kisebbségi kultúrát megjelenítő könyvek, gyűjteményes kötetek, kiadványok, isme-

retterjesztő anyagok, filmek  

 a diákok megtanítása a kritikai gondolkodásra  

 a különbözőség hangjainak és perspektíváinak megjelenése az oktatási anyagokban 

tanórán kívüli programok  

 múzeum és színházlátogatások  

 osztálykirándulások  

A Nemzetiségek Napján – december 18-án – iskolánkban törekszünk arra, hogy valamilyen 

módon a tanulók tájékozódjanak az egyes nemzetiségekről, azok kultúrájáról. Tervezzük, 

hogy minden tanévben más-más nemzetiségről tartunk ismertetőt a tanulók által kitalált for-

mában. 
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3.10. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenységek 
 

Egészségnevelés 

Az iskolai egészségnevelés célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásá-

hoz szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük védelme érdeké-

ben. Ismerjék fel azt, hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés és az egészségi 

állapot között. Az egészségnevelés ösztönözze a diákokat arra, hogy kialakuljon bennük az 

önmagukkal szembeni felelősségérzet. Ismerjék fel, miért szükséges a jövő tervezése, az élet-

út tudatos építése, s lássák be, hogy ebben meghatározó szerepet játszanak az egyéni dönté-

sek, helyzetmegoldási, megküzdési technikák. Az egészség megőrzése egyéni tetteken, vá-

lasztásokon, személyközi kapcsolataik minőségén is múlik. Ismerjék meg a tanulók az 

egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódok, szokások kialakulását, feltételeit, 

valamint az ezeket befolyásoló tényezőket. Készség szintjén alkalmazzák azokat a megküzdé-

si stratégiákat, amelyek alkalmazásával megőrizhetik, illetve újrateremthetik életük egyensú-

lyát. Alkalmassá váljanak saját szervezetük változásainak megfigyelésére, okainak keresésére 

Ismerjék fel az egészséget, mint megőrzendő értéket, s megalapozni az egészség tudatos ma-

gatartás szokásrendszerét. 

Az iskolai egészségnevelés legfontosabb feladatai 

 a felvilágosító munka- megelőzés-prevenció 

 önismeret fejlesztés 

 egészségkultúra fejlesztés 

 egészség értékként történő felfogása 

 egészség- és balesetvédelem 

 egészségtudatos, egészségmegőrző magatartás kialakítása 

 alkalmazkodóképesség, állóképesség növelés 

 egészséges életmód 12 pontjának ismerete, és gyakorlati alkalmazása 

 elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátíttatása, készség szinten történő alkalmazása 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területek  

 önismeret, egészségtudat 

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 az egészség értékességének ismerete 

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

 a tanulási környezet kialakítása, a tanulás és a tanulás technikái 

 a mentális egészség, védelme 

 káros szenvedélyek, szenvedélybetegségek elkerülése 

 egyéni környezettisztelet 

 balesetvédelem 

 orvoshoz fordulás, együttműködés az egészségüggyel 

 stressz-tűrés, stressz-oldási technikák elsajátítása 
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 balesetvédelem, elsősegély nyújtási ismeretek készség szinten történő alkalmazása 

 

Tanórai keretek között 

Osztályfőnöki órákon: az osztályfőnöki munkaközösség által évfolyamokra kidolgozott osz-

tályfőnöki tantervben kidolgozott helyi tanterv alapján, 10 órai keretben.  

Testnevelés órákon: rendszeres mozgás, állóképesség javítása. Fizikai képességet, általános 

testi erő- és állóképességet felmérő gyakorlatok. Minden napos testnevelés. 

Biológia, Biológia-egészségtan és a Komplex természettudományos tantárgyi órákon: A tan-

anyaghoz kapcsolódóan aktualitásnak megfelelően folyamatosan. 

Egyéb tanórákon: Minden oktató affinitásának megfelelően adott helyzetekhez, szituációkhoz 

kapcsolódva folyamatosan. 

 

Tanórán kívüli tevékenységek 

Tanulmányi kirándulások, szervezett túrák: kirándulás programjának kialakításakor az osz-

tályfőnökök, oktatók az osztályok érdeklődésének, igényeinek megfelelően túrát, természetjá-

rást is szerveznek. 

Sportversenyek: Egyéni és csapatversenyekben folyamatosan benevezzük tanulóinkat városi, 

területi egyéb sportversenyekre. Az iskola intézményi sportversenyek szervezésével is törek-

szik ezen egészségnevelési módszert kihasználni. 

 

Egyéb szabadidős programok szervezésével 

 iskolaújság, iskolarádió: riportok, tájékoztatók 

 pályázatok: (egészségnevelési, drogmegelőzési, egészséges életmódra nevelés stb.) 

 hétvégi iskolai programok: sportrendezvények, kulturális programok, szabadidős tevé-

kenységek- kerékpár-gyalog és kenutúrák 

 kiállítások: rajz, plakát diákjaink alkotásaiból 

 előadások: meghívott előadók: védőnő, orvos, rendőrség, ÁNTSZ szakemberei 

 versenyek, vetélkedők: (helyi, körzeti, megyei stb.) 

 kapcsolódás városi, társintézmények, más szervezetek programjaihoz 

 Elsősegélynyújtás-, balesetvédelem tanfolyam 

 Vöröskeresztes Véradás-szervezés 

 Stressz-oldás, stressz-kezelés 

Módszerek az egészségnevelésben 

Az iskolai egészségnevelési munkában törekedni kell a korszerű, részvételen alapuló oktatási 

módszerek alkalmazására melyek bizonyítottan eredményesek egy pozitív életvezetéshez 

szükséges készségek és jártasságok fejlesztésében: 

 beszélgetések, előadások, tanulói kiselőadások 

 csapatmunka, interaktív foglalkozások, közösségfejlesztés 

 tömegkommunikáció (tv, rádió, videó stb.) 

 iskolarádió, iskolaújság (riportok, műsorkészítés, szerkesztés) 

 bemutatók, kiállítások 

 kampányok, kérdőíves felmérés 
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 személyes felvilágosítás 

 írásos anyagok, versenyek, vetélkedők 

 döntéshozás gyakorlása, szituációs játékok 

 szerepjátékok, drámapedagógia 

 magabiztosság tréningje 

 készségfejlesztés 

Egészség nevelésben résztvevők 

 iskolaorvos, védőnő 

 oktatói testület 

 iskolapszichológus 

 biológia-egészségtan tanár/oktató 

 testnevelők 

 osztályfőnökök 

 szabadidő szervező 

 diákönkormányzatot segítő oktató 

 gyermek és ifjúságvédelmi felelősök, gyermekjóléti szolgálat 

 Vöröskereszt 

 családvédelmi tanácsadó 

 rendvédelmi szervek 

 ANTSZ 

 egészségügyi szervek 

 külső szakmai előadók 

 

Környezeti nevelés 

A 2020-as NAT-ban a nevelési célok között a fenntarthatóság és környezettudatosság a kö-

vetkezőképpen jelenik meg. „A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az élet-

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

erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintet-

tel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezet-

kímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a 

tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állam-

polgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék 

azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek 

elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába.” 

 

A környezeti nevelés alapelvei 

 Legyen egész életen át (élethosszig) tartó 

 Intézményes és nem intézményes formában egyaránt fontos 

 Legyen interdiszciplináris (tudomány és tantárgyközi) 

 Legyen lokális és globális egyszerre - felelősség a helyi környezetért és a Földért 
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 Legyen aktuális és jövőorientált egyszerre 

 Legyen rendszerszemléletű 

 Neveljen együttműködésre és problémamegoldásra 

 Neveljen új értékrendszerre 

 Legyen multikulturális 

A környezeti nevelés pedagógiai célkitűzései 

 szemléletformálás, környezettudatos gondolkodásmód kialakítása 

 ismeretközvetítés, aktív környezettudatos állampolgárrá nevelés 

 helyi környezeti problémák megismertetése, megoldása, illetve a helyi környezeti ér-

tékek megismertetése, és aktív megóvása 

 fenntartható fejlődés előmozdítása 

A környezeti nevelés tartalma és tanulási módszere között hangsúlyos a jövővel való foglal-

kozás (lokális és globális jövő- személyi jövőkép) 

 

Környezeti nevelés pedagógiai célja 

 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése; 

rendszerszemléletre nevelés; 

 holisztikus és globális szemléletmód kialakítása;  

fenntarthatóságra nevelés;  

a környezetetika hatékony fejlesztése;  

érzelmi és értelmi környezeti nevelés;  

tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés;  

tolerancia kialakítása és segítő életmód;  

a környezettudatos magatartás és életvitel segítése;  

az állampolgári - és egyéb közösségi - felelősség felébresztése; 

 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése; 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása; 

 helyzetfelismerés, ok - okozati összefüggések; 

problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség; 

globális összefüggések megértése; 

 fogyasztás helyébe életminőség; 

 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák.  

 

A környezeti nevelés színterei 

 

Tanórai keretek között a tananyaghoz kapcsolódóan aktualitásnak megfelelően folyamato-

san. 

Osztályfőnöki, biológia, biológia-egészségtan, komplex természettudományos tantárgy, föld-

rajz, testnevelés, matematika, kémia, vizuális kultúra 

Egyéb tanórákon minden oktató affinitásának megfelelően adott helyzetekhez, szituációkhoz 

kapcsolódva folyamatosan. 
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Tanórán kívüli tevékenységek 

Tanulmányi kirándulások, szervezett túrák: kirándulás programjának kialakításakor az osz-

tályfőnökök, oktatók az osztályok érdeklődésének, igényeinek megfelelően túrát, természetjá-

rást is szerveznek. 

 

Egyéb szabadidős programok szervezésével 

 iskolaújság, iskolarádió: riportok, tájékoztatók 

 pályázatok: (környezetvédelmi, környezettudatos magatartás stb.) 

 hétvégi iskolai programok: sportrendezvények, kulturális programok, szabadidős tevé-

kenységek- kerékpár-gyalog és kenutúrák a természetben, természetvédelmi területe-

ken 

 kiállítások: rajz, plakát diákjaink alkotásaiból 

 előadások: meghívott előadók: Természetvédelmi és környezetvédelmi szakemberek, 

ökológusok 

 versenyek, vetélkedők: (helyi, körzeti, megyei stb.) 

 kapcsolódás városi, társintézmények, más szervezetek programjaihoz 

 szelektív hulladékgyűjtési akciók 

 ökotúrák 

 Állatkert és állatpark látogatás 

 Szennyvíztisztító 

 Iskolazöldítés 

 

A környezeti nevelés tevékenységei, programjai 

 

A környezeti nevelés-

ben részt vevők 

Módszerek 

 

Megünnepelt jeles 

napok 

Környezeti nevelés 

programok 

 oktatói testület 

 iskolapszichológus 

 biológia-

egészségtan ta-

nár/oktató 

 földrajztanár/oktató 

 testnevelők 

 osztályfőnökök 

 szabadidő szervező 

 diákönkormányzatot 

segítő oktató 

 gyermek és ifjúság-

védelmi felelősök 

 technikai dolgozók 

 külső szakemberek 

 kooperatív tanu-

lási technikák 

 modellezés 

 riportok, előadá-

sok 

 projektmódszer 

 terepgyakorlatok 

 kreatív tevékeny-

ség 

 közösségépítés 

 

 Március 22. Víz 

világnapja 

 Március 25. 

Teremtésvéde-

lem napja 

(Gyümölcsoltó 

Boldogasszony) 

 Április 22. Föld 

napja 

 Május 10. Ma-

darak és fák 

napja 

 Június 5. Kör-

nyezetvédelmi 

világnap 

 Szeptember 22. 

 tanulmányi ki-

rándulások 

 szelektív hulla-

dékgyűjtés 

 megújuló ener-

giaforrások 

 kerékpártúrák 

 használtelem-

gyűjtés 
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Autómentes nap 

 Szeptember 23. 

Takarítási világ-

nap 

 Október 4. Ál-

latok világnapja 

 

 

3.11. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Iskolánk nagy gondot fordít a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatására, nevelésére. 

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása mellett figyelmet fordítunk tanulóink magas szín-

vonalú fejlesztésére is. Ennek érdekében a Szakértői Bizottság és a Pedagógiai Szakszolgálat 

szakértői véleménye alapján biztosítjuk: 

 a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakemberek foglalkoz-

tatását 

 a neveléshez és oktatáshoz szükséges tankönyveket és segédleteket 

 speciális technikai eszközöket 

 tanuló számára előírt szakmai szolgáltatásokat 

 egészségügyi, habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozásokat  

 a fejlesztő foglalkozáshoz szükséges időkeretet 

 rendszeres kapcsolattartást a sajátos nevelési igénynek megfelelő szakmai segítséget 

nyújtó intézményekkel, szakértői bizottságokkal.  

Az SNI tanulók integrált oktatásában, nevelésében a fejlesztő foglalkozásokon túl a tanítási 

órákon az oktatóknak és az osztályfőnököknek külön figyelmet kell fordítaniuk  

 az osztályközösségbe való könnyebb beilleszkedés segítésére 

 a többi tanulóval való együtt haladás, tanulás segítésére 

 a tananyag differenciált feldolgozására 

 egyéni tanulási mód, stílus figyelembevételére 

 fokozott tanári irányításra 

 személyiségfejlesztésre 

 fejlesztő oktatóok szakmai véleményére 

 szabadidős, kulturális tevékenységek, közösségi rendezvényekben való aktív részvétel 

segítésére. 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez minden esetben külön a fogyatékosság típu-

sának és fokának megfelelő egyéni fejlesztési terv készül. A fejlesztés eredményét a fejlesztő 

oktató évente legalább egy alkalommal rögzíti. A fejlesztő foglalkozások nyilvántartása egyé-

ni fejlődési lapon történik. A tanév végén a szakemberek és a szaktanárok összegzik a fejlesz-

tés és az előmenetel eredményeit és ez alapján határozzák meg a következő tanév egyéni fej-

lesztését, továbbhaladását. 
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3.12. A tanuló jutalmazásával összefüggő szabályok 

 

A tanulók jutalmazásának elvei: 

 Kiemelkedő tanulmányi eredmény 

 Tanulmányi versenyeken, egyéni és csoportos pályázatokon való eredményes részvétel 

 Kiemelkedő sportteljesítmény 

 Az osztály és az iskola közösségéért végzett munka – feltétel a jó magaviselet 

 Kiemelkedő szorgalom 

 Kiemelkedő példás magatartás 

 Aktív hitélet, templomi szolgálat 

A tanulók jutalmazásának formái: 

 Oktatói dicséret – az adott tantárgy területén nyújtott kiemelkedő teljesítményért. Az 

adott tárgyat tanító oktató hatáskörén belül, az osztályfőnök tudomásával. A tanév so-

rán tanúsított egyszeri kiemelkedő teljesítményt vagy folyamatosan magasabb szinten 

végzett tanulmányi munkát elismerő dicséret. 

 Osztályfőnöki dicséret – az osztályközösségben történő példás helytállásért. Az osz-

tály tanulói, ill. oktatók javaslata alapján. 

 Igazgatói dicséret – az iskola hírnevét növelő teljesítményért, tanév végén 4,5 vagy a 

feletti tanulmányi eredményért. Az igazgató adja, az érintett oktatók egyetértésével. 

 Oktatótestületi dicséret – példamutató kötelességteljesítésért, kitűnő tanulmányi 

eredményért, országos versenyeken való eredményes szereplésért. Az oktatói testület 

adja, oktatók javaslata alapján. Az oktatói testületi dicséret a legmagasabb szintű elis-

merési forma. Az oktatói testületi dicséret kizárólag a ballagáson vagy tanévzáró ün-

nepélyen adható át. 

 Jutalomkönyv, vagy egyéb jutalom adható az igazgatói, az oktatói testületi jutal-

makkal, a kitüntetéssel, illetve annak a tanulónak, aki a tanév során valamely kiemel-

kedő tevékenységével kiérdemelte. Az osztályfőnök javaslatára az oktatói testület ad-

ja. 

 Jutalomkönyv, illetve oklevél adható az iskolai tanulmányi versenyek eredményes 

szereplőinek, ha a verseny csak iskolai és nem követi magasabb forduló. 

A dicséreteket az osztály, illetve az iskola közössége előtt szóban hirdetjük ki és a tanuló el-

lenőrző könyvébe, az osztálynaplóba, illetve a bizonyítványba írjuk be. A tanév végén kihir-

detett oktatói testületi és igazgatói dicséreteket a törzslapra is rá kell vezetni. 

A 12. évfolyamot záró tanulók a jutalmakat a ballagási ünnepélyen, az alsóbb évfolyamos 

tanulók a tanévzáró ünnepélyen vehetik át. 



 

 

140 

 

3.13. Az oktatói testület által szükségesnek tartott további elvek 

 

Egységes alapokra épülő differenciálás  
 

A kulcskompetenciákat akkor tudjuk hatékonyan fejleszteni, ha a fejlesztendő célok megfele-
lő tanítási folyamattal és tanulási tevékenységgel párosulnak. A tanítás nem csak ismeretek 

közlése, hanem a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és érté-
kelése.  

 
A differenciált tanulásszervezés terén az alábbiakra fektetünk hangsúlyt:  

 Olyan szervezési megoldásokat részesítünk előnyben, amelyek előmozdítják a tanulás 

belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.  

 A tanulásszervezés során törekszünk a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatá-

sára.  

 Az oktatási folyamat megszervezésével elősegítjük a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, lehetőséget teremtünk az esetleges tévedéseik korri-
gálására és tudásuknak az átrendeződésére  

 Az oktatási folyamatainkban alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás tech-

nikáit, formáit.  

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

csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, individualizált oktatá-
sában) előtérbe állítjuk a tanulók tevékenységeit, önállóságát, kezdeményezését, prob-

lémamegoldásait, alkotóképességét.  

 A tanulásszervezés során egyik fő elvünk és teendőnk a tanulókhoz optimálisan al-

kalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges 
tanári segítésben, az ellenőrzésben és az értékelésben.  

 A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikákat alkalmazunk a hátrányos hely-

zetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  

 Sajátos tanulásszervezési megoldások megismerésére és alkalmazására törekszünk a 

különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb 
problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelése és oktatásának során. 

 Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag lehe-
tőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés számára. 

Ezért igyekszünk mind a tanórai, mind a tanórán kívüli foglalkozások keretében élni 
az ilyen lehetőségekkel. 
 

 

3.14. Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez az emelt szintű oktatásban 

alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények 

 

Az iskola a szabad sáv óraszámait elsősorban a tantestületi javaslatok alapján kínálja fel a 

tanulók számára. Biztosítja a 11. osztálytól kezdődően az egyes tantárgyakból az emelt szintű 

érettségi vizsgára való felkészülés feltételeit, amennyiben legalább nyolc tanulót biztosító 

csoportok kialakíthatóak.  

Az emelt szintű érettségi vizsga felkészítésben kiemelt helyen áll intézményünkben az infor-

matika és az idegen nyelvek, elsősorban az angol nyelv tantárgy. 
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Az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés folyamatosan biztosított a technikumi és a 

kifutó szakgimnáziumi képzésben is. 

 

 

3.15. Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 

 

Az írásbeli beszámoltatásnak az iskolai értékelésben fontos szerepe és súlya van.  

Intézményünkben az írásbeli beszámoltatás követelményeit az alábbiakban fogalmaztuk meg: 

Az írásbeli beszámoltatások formái 

 írásbeli felelet: a tanulók az előző óra anyagából nem szóban, hanem írásban adnak 

számot, értékelhető minden tanuló munkája, vagy csak néhány tanulóé 

 röpdolgozat: valamennyi tanulónál értékelt az előző egy-két óra, egy kisebb anyag-

rész anyagából 

 nagydolgozat: egy nagyobb anyagrészből megíratott, nagyobb terjedelmű dolgozat. 

Ilyen lehet a végzős évfolyamnál az érettségi tételekből íratott tételdolgozat 

 témazáró dolgozat: egy-egy tananyagrészt lezáró, egy vagy kétórás nagyobb terje-

delmű dolgozat 
 

Az írásbeli beszámolók bejelentése  

- A röpdolgozatokat, írásbeli feleletet bejelentés nélkül bármikor lehet íratni. A témazáró 

és nagydolgozatokat legalább egy héttel korábban be kell jelenteni. 

Az írásbeli beszámolók pótlása 

- A témazáró dolgozatokat a szaktanár által megállapított időben és módon pótoljuk. 

Az írásbeli beszámolás összehangolása 

- Nagydolgozatot, témazárót naponta maximum kettőt lehet íratni. Ahhoz, hogy a kollé-

gák figyelemmel tudják kísérni az osztály leterheltségét, a dolgozat bejelentésekor a 

szaktanár az e-naplóba bejegyzi a várható időpontra számonkérési szándékát. 

 

Az írásbeli beszámolók értékelése  

- A követelményrendszer egységesítésére csak tantárgyakon belül kerülhet sor, iskolai 

szinten nem, hiszen minden tantárgynak adottak a sajátos értékelési szempontjai. Egy-

egy tantárgyon belül viszont célszerű egységes szempontok szerint értékelni a témazá-

rókat. Az érettségi tárgyaknál az értékelési szempontrendszer kialakításánál minden-

képpen az érettségi követelményrendszerből kell kiindulni. Az év eleji munkaközösségi 

megbeszélések megfelelő fórumai az értékelési szempontok tisztázásának, egymáshoz 

közelítésének. 
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A követelményrendszer ismertetése  

- Az első tanítási órán a szaktanár ismerteti tantárgyának követelményrendszerét, a szük-

séges felszereléseket, a számonkérési formákat, azok bejelentésének, értékelésének 

módját. 

Az érdemjegyek súlya 

- Az e-napló használata lehetőséget biztosít, hogy jól követhetően jegyezhető legyen az 

adott osztályzat súlya az értékelésben. Az egységes értékelést segíti az egységes súlyo-

zás. Az e-naplóban az egyes, kettes és hármas súly használatát alkalmazzuk. 

A tanuló, szülő/törvényes képviselő betekintési joga 

- A tanulónak joga minden írásbeli munkáját kijavítva, értékelve megtekinteni. A témazá-

ró dolgozatokat a tanév végéig a szaktanárnak őriznie kell. Ezeket a szülők a szülői ér-

tekezleten, fogadóórán vagy más, a szaktanárral egyeztetett alkalmas időpontban az is-

kolában tekinthetik meg. 

 Az iskola felnőttoktatásában az előzőekben felsorolt elveket betartjuk, a tanév során a tanu-

lók három beszámoló keretében adnak számot tudásukról. A három negyedéves beszámoló 

átlagteljesítménye adja az év végi érdemjegyet. 

 

Felkészülés, otthoni munka, házi feladatok 

A tanulók jelenleg átlagosan 1-2 órát, vagy még kevesebb időt töltenek otthoni felkészüléssel, 

amiben az írásbeli és a szóbeli házi feladat is benne van. 

A cél a tanulók teljesítményének növelése, ami nem csupán a tanulásra fordított tényleges idő 

növelését jelenti, hanem a rendelkezésre álló otthoni idő hatékonyabb kihasználását is. 

A tapasztalatok alapján az írásbeli házi feladatok az órán elvégzett anyagra épülnek, azt gya-

koroltatják a tanárok, ill. a feladatmegoldó készséget igyekeznek fokozatosan fejleszteni. Ma-

gyarból, matematikából, idegen nyelvből, közgazdasági tárgyakból mindig van írásbeli fel-

adat, a többi tárgyból alkalomszerűen. Gépírásból az órai munkával teljesítik a tanulók az 

előírt követelményeket. 

A tanulók a házi feladatot általában nem az órán elvégzett, ill. leírt anyag átolvasásával, tanu-

lásával kezdik, hanem az írásbeli feladatok elkészítésével. Ez látszik az elkészített munkák 

színvonalán is. 

Az otthoni írásbeli feladatok meglétének ellenőrzése és javítása általában az órán megtörténik. 

Nagyobb terjedelmű feladatok esetén (fogalmazás vagy matematikából egy hosszabb feladat) 

a heti 3 óra mellett, csak egy-egy tanuló munkáját lehet helyben ellenőrizni. 

A füzetek beszedésével a többieké is javítható vagy értékelhető. Mivel az írásbeli feladat az 

órán tanultakat gyakoroltatja, így osztályozható.  

Az otthoni írásbeli munka értékelése a készségek elsajátítása és gyakoroltatása szempontjából 

fontos, de jelentősége az iskolai teljesítmény (felelet, dolgozat, gyakorlat stb.) mögé sorolha-

tó. 
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A szóbeli felkészülés az előző órán elvégzett anyag értelemszerű megtanulását jelenti. Ezt a 

következő órától számon kérheti a tanár szóban, vagy írásban. 

A felelethez a tankönyv, a vázlat, ill. a tanár által megadottak segítik az otthoni felkészülést. 

Az értékelést, a fokozatosság elvének betartása mellett, különösen a szóbeli érettségi tárgyak 

esetén, az érettségi vizsga értékelési rendszere alapján célszerű alkalmazni. 

 

A tehetséges és szorgalmas tanulók a kötelező anyag mellett kiselőadással, vagy önálló házi 

dolgozattal is készülhetnek. Ez kiváló lehetőség a képességek fejlesztésére.  Az írásbeli mun-

kák értékelésénél meg kell néha bizonyosodni arról, hogy valóban a tanuló dolgozott-e a té-

mával. 

Tanév közben a szünetekre, egyik óráról a másikra elvégezhető mennyiségű feladatot kapnak 

a tanulók.  

Feladat 

 Az órai munkával előkészített házi feladat otthoni önálló elkészíttetése és ellenőrzése. 

 Tudatosítani kell a helyes, eredményes tanulás lépéseit. 

 Évente többször is foglalkozni kell a tanulási módszerekkel a hatékonyság érdekében, 

és ebbe be kell vonni a szülőket is. 
 

A helyzetelemzés és a körülmények, feltételek vizsgálata alapján a következőket javasoljuk 

 Félévente tantárgyanként 2 projektmunkát kapnak a tanulók, melyeket az iskola a hon-
lapján nyilvánosságra hoz. Értékelésük érdemjeggyel történik. 

 Átlagos képességű tanuló teljesítményét figyelembe véve, átlagosan napi 2,5 -3 óra 
otthoni felkészülés kerüljön kialakításra  

 A házi feladat és az otthoni felkészülés a tanórán átvett tananyaghoz kapcsolódjon. 

 Minden órán ellenőrizzük a házi feladatot, a közös megbeszéléssel, egyeztetéssel, a ta-

nulók önálló javítással. 

 Az otthoni felkészülés minősége értékeléssel, az iskola értékelési szabályozása szerint 

elvégezhető. 
 

 

3.16. A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei 

 

A szakmai program e pontjában a tanulók évfolyamok közötti továbblépésén túl, az iskolai 

közösségbe való bekerülés feltételeit és különböző pontjait, valamint az iskolán belüli tovább-

lépés, és az iskolából történő kilépés feltételeit, körülményeit, eseteit is megfogalmaztuk. 

Belépés - a belépés feltételei 

 

- Budapest területéről és a környéki településekről egyaránt fogadunk tanulókat. Mint azt 

a statisztikai adatszolgáltatások mutatják és az előzőekben megfogalmazott 

helyzetelemzés is utalt rá, csökken a középiskolás korú gyermeklétszám, ugyanakkor a 

mi szakmai képzési területünkre igény mutatkozik, és iskolánk a Budapest környéki 
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települések számára igen jól megközelíthető helyen található, ezt feltétlenül szeretnénk 

kihasználni, és a következő években változatlanul az igényeknek és jelentkezéseknek 

megfelelően kívánunk fogadni vidékről bejáró tanulókat is.  

- A felvételnél az általános iskolai tanulmányi eredményt vizsgáljuk, kiemelt tárgyaknak 

az eredményét nézzük (7. osztály év végén és 8. osztály félévkor matematika, magyar 

nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv)  

- Felvételi vizsgáról az aktuális időszak feltételeit, statisztikai adatait, meghatározó 

tényezőit figyelembe véve évente döntünk.  

 

Továbbhaladás az iskola oktatási rendszerében való továbblépésnél a Köznevelési és a 

Szakképzési törvény idevonatkozó paragrafusai az iránymutatóak 

A továbblépés szakaszhatárai 

- osztályzatok hiánya / a tanulónak a féléves értékeléshez is osztályozó vizsgát ír elő 

félévente osztályzatokkal információ-szolgáltatás az előmenetelről /a továbblépés az 

eredménytől független / nagy óraszámú hiányzás esetén, ha a tanuló nem osztályozható 

/ magas óraszámú hiányzás miatt  

- évente osztályzatokkal a törvényi előírásoknak megfelelően két tárgynál több elégtelen 

osztályzat esetén a tantestület - az osztályban tanító tanárok közösen - dönt a 

javítóvizsga lehetőségének megadásáról, nagy óraszámú hiányzás esetén úgyszintén 

tantestületi döntés, hogy a tanuló osztályozóvizsgát tehet, vagy évismétléssel 

folytathatja tanulmányait. 

 

A tanulói jogviszony megszűnése  

 

 az iskolai tanulmányok befejezése előtt  

 iskolaköteles korban a szülő/törvényes képviselő írásbeli nyilatkozata alapján más 

iskolába jelentkezhet át a tanuló, egyidejűleg bemutatva az átvevő iskola nyilatkozatát, 

igazolását. Amennyiben más okok pl.: egészségügyi, vagy egyéb probléma miatt 

marad ki, az iskolalátogatás alól is felmentéshez szükséges egyéb dokumentumok 

bemutatását kérjük.  

 Amennyiben a szülő/törvényes képviselő ezeknek a feltételeknek nem tesz eleget és 

hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jogszabályoknak megfelelően járt el és 

gondoskodott a tanulóról, a törvény előírása szerinti illetékes lakóhelyi jegyző, 

kormányhivatal és gyermekjóléti szolgálatok megkeresésére kerül sor. 

 - iskolaköteles koron túl a tanuló jogosult iskolaváltoztatásra, vagy tanulmányainak 

megszakítására az iskola befejezése előtt.  

 ebben az esetben is szülői nyilatkozatot kér az iskola és azt az irattárban dokumentálja. 

 Szélsőséges esetben, ha a tanuló és a szülők közötti viszony megromlott, a jogszabály 

szerint ettől a nyilatkozatkéréstől eltekinthetünk. Iskolaköteles korban nagy óraszámú 

hiányzás és igazolatlan hiányzás esetén az iskola belső hatáskörben élhet az osztály és 

csoportváltoztatás szankciójával fegyelmi eljárást követően, bizonyos óraszám határ 

felett élhet az iskolából való eltanácsolás lehetőségével a szülővel egyeztetve és 

mindenkor a jogszabály paragrafusai szerint eljárva.  
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 Ebben az esetben iskolaköteles korú tanulóról lévén szó az iskola vállalja, hogy 

segítséget nyújt a tanulónak más iskolába történő áthelyezésében. 

 - iskolaköteles koron túl 30 óraszám feletti igazolatlan hiányzás esetében az iskola 

megvizsgálva a körülményeket, a motiváló tényezőket - jogszerűen eljárva a tanulót 

törölheti a tanulók névsorából. 

 - iskolaköteles korban és iskolaköteles koron túl esetleges iskolai fegyelmi eljárás 

következménye lehet az iskolából való eltávolítás, ezt mindenkor a törvényi 

előírásoknak megfelelően kell végrehajtani, különös tekintettel az iskolaköteles korban 

kötelezően biztosítandó iskolalátogatásra. 

 - az iskolai tanulmányok befejezése után a tanulók a képzési rendszerben 2 ponton 

fejezhetik be tanulmányaikat és léphetnek ki a rendszerből: (nappali és esti tagozaton 

egyaránt) 

 középfokú képzést követően az érettségi vizsgát letéve 

 érettségi vizsgára épülő szakképzést követően a szakmai vizsgát letéve 

 

Valamennyi kilépési pontnál az adott képzési szakasz teljesítését igazoló dokumentumok 

kiállítása az iskola kötelezettsége. Iskolaköteles kor alatt az iskolából való kilépés az 

előzőekben említett eljárásrend szerint valósulhat meg. 

Az iskolát befejezett tanulókkal a kapcsolattartás hagyományaink szerint jó. Sokan 

visszajeleznek az eltelt évek során, hogy milyen pályára kerültek, hogyan tudják hasznosítani 

tapasztalataikat. Az iskolának fel kell készülnie arra, hogy a következőkben esetleges szakmai 

igényeknek megfelelő átképzést, továbbképzést tud biztosítani a végzett hallgatóknak. Ez 

kettős hasznot jelentene: a tanuló számára ismert környezetben, feltételekkel, ismert 

oktatókkal vehetnének részt továbbképzésben, másrészt az iskolai tanári, oktatási, 

teremkapacitási lehetőségek kihasználását jelentené. 

Magasabb évfolyamba az a tanuló léphet, aki az évfolyamán tantervi minimumkövetelményeit 

teljesítette és a megengedett igazolt és igazolatlan hiányzást nem lépte túl. 

A tanév végén legfeljebb 2 tantárgyból kapott elégtelen osztályzat esetén javítóvizsgát tehet a 

tanuló. Szakmai gyakorlatból nem tehető javítóvizsga. 

 

A szakképzési törvény szerint (63. § [A magasabb évfolyamba lépés]): 

(1) A tanuló év végi osztályzatát az oktatói testület osztályozó értekezleten áttekinti, és az ok-

tató, az osztályfőnök, illetve a duális képzőhely által megállapított osztályzatok alapján dönt a 

tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

(2) A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha az évfolyamra előírt tanulmányi követel-
ményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az évfolyam teljesítéséről bizonyítványt kap. Az egyé-

ni tanulmányi renddel rendelkező tanulónak az előírt tanulmányi követelményeket az egyéni 
tanulmányi rendben meghatározottak szerint kell teljesítenie. 

 

A szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.(II.7.) kormányrendelet 256. § (1) 
bekezdése alapján „A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alap-

vizsgát tett.” 
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4. Képzési program 
 

4.1.A szakmai oktatás célja 

 

A szakmai képzésünk célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakor-

lati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületé-

nek megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. 

E cél elérése érdekében a képzés: 

 Nyújtson a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget, valamint általános és speciális 
elméleti és gyakorlati szaktudást a szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység 

ellátásához. 

 Alapozzon meg és fejlesszen ki a tanulókban olyan, a munkahelyeken hasznosítható 

szakmai tudást, amelynek birtokában képesek szakterületükön a jogi környezet válto-
zásából, a technikai, technológiai fejlődésből adódó változó és növekvő szakmai köve-

telményeknek eleget tenni. 

 Neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízha-

tó munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és vállalására. 

 Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és a folyamatos szakmai önművelés igényét. 

A szakmai oktatás céljainak megfogalmazásakor arra törekedtünk, hogy azok összhangban 
legyenek általános nevelési-oktatási célkitűzéseinkkel. Mindezek figyelembevételével célki-
tűzéseink a következők: 

● Olyan széles alapokon nyugvó szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, 
melyek birtokában a végzettek képesek lesznek – a gazdaság igényeihez igazodva – a 

gyors és problémamentes szakmaváltásra, adott szakmai képesítés magasabb szintjé-
nek elsajátítására, a szükséges többszöri pályamódosításra. 

● Speciális szakmai ismeretek átadásával biztosítani az adott szakképesítéssel betölthető 

munkakörökben az azonnali önálló munkavégzést, továbbá a kapcsolódó, rokon mun-
kakörök feladatainak – munkahelyei gyakorlat alapján történő – ellátását. 

 

A képzés célja a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja a nevelési célokat, 

a személyiség formálását, a szocializációt, a szakmával összefüggő társadalmi gyakorlat meg-

ismertetésével. 

 A tanulók és a szülők, a helyi társadalom, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek 

megfelelő szakképzési szerkezet kialakítására kell törekednünk, ezért folyamatosan fe-
lül kell vizsgálnunk a megszerezhető szakképesítések körét. 

 Az iskola oktatási-képzési feltételeinek meg kell felelni a képzési és kimeneti köve-
telményekben meghatározott, a szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi 

feltételeknek  

 A szakképzés iskolai programjának tervezésekor meg kell őrizni a szakmai oktatás po-

zitív iskolai hagyományait, pedagógiai örökségét, a helyi tantervek kidolgozásakor 
hasznosítani kell a hazai és nemzetközi tapasztalatokat. 

 Figyelembe kell venni a fejlesztési folyamatok, projektek tapasztalatait  

 Az iskolai szakmai oktatás és szakképzés a szakmai program tartalmi követelményei-

nek megvalósítását célozza. A tanulók szakmai oktatása-képzése során fő célunk a 
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képzési és kimeneti követelményekben, illetve a programtantervekben meghatározott 
követelményeknek való megfelelés, illetve erre történő felkészítés. 

 A helyi igényeknek megfelelően szakmák oktatási-képzési feltételeinek biztosítása. 

 A szakképzés fejlesztését célzó hazai és külföldi pályázati források kihasználása, 

szakmai kapcsolatok fejlesztése. 
Az együttműködés tartalmi elemeinek bővítése a régió, illetve az egyházmegye hasonló profi-

lú iskoláival. 

A gyors technológiai változásoknak és a digitális forradalomnak megfelelve folyamatosan 

meg kell újulni a munkavállalói tudásnak, ennek megfelelően a szakképző intézményeknek is. 

Egyszerre kell a stabil szakmai alapot, a rugalmasságot a precíz, pontos tudást és az átjárható-

ságot és az innovációs képességet is biztosítania. Az iskolai képzési rendszer feladata, hogy 

ágazati szintű szakmai alaptudást adjon, kialakítsa a foglalkoztatók által elvárt kulcskompe-

tenciákat és az egész életen át tartó tanulásra való képességet.  

A Programtantervekben megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez szükséges tanulói 

kulcskompetenciák fejlesztése minden, a szakmai oktatásban résztvevő partner közös érdeke. 
Ezen az úton a tanulót különböző innovatív tanítás-tanulás módszertani megoldásokkal, tanu-
lástámogatással kell segíteni. A tanítási stratégiát, a tanítás tartalmát, módszereit, eszközeit, az 

értékelést a tanulási eredményekből kiindulva határozzuk meg.  
Az innováció és a kreativitás fejlesztése a képzés minden szintjén, mivel ezek a fenntartható 

gazdasági fejlődés fő hajtóerejének számítanak. Különösen a diákok digitális kompetenciájá-
nak fejlesztését, valamint a kezdeményezőkészség, a vállalkozói készségek és a kulturális 
tudatosság kialakítását szükséges elősegíteni. Cél, hogy mindenki meg tudjon szerezni olyan 

kulcskompetenciákat, mint a digitális kompetencia, a tanulás tanulása, a kezdeményező kész-
ség, a vállalkozói készségek és a kulturális tudatosság. A vállalkozások világához még köze-

lebb kerülve oktatóink által, az oktatás és a képzés jobban összpontosíthat a munkaerőpiacon 
szükséges készségekre és kompetenciákra, valamint az innováció és a vállalkozói készségek 
megerősítésére a tanulás valamennyi formájában. 

A képzési programunk a programtanterv egészét lefedi és külső résztvevők, duális képzőhe-
lyek részvételére is számítunk. 

 

A szakmai oktatás 

Az iskolában folyó szakképzés igazodjon a munkaerő-piac igényeihez, 

● mindig az egyéni életutakra koncentráljon, 

● nyújtson konvertálható ismereteket, legyen gyakorlatorientált, 
● alakítson ki 

- piacorientált szemléletet, 

- digitális világban való jártasságot, 
- rendszerszemléletű gondolkodásmódot, 

- kommunikációs készséget (idegen nyelven is), 
- igényt az önképzés, az önreflexió és az élethosszig tartó tanulás iránt, 

● növelje a végzettek elhelyezkedési esélyeit. 
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4.2.Szakmai fejlesztési stratégiánk kialakításának meghatározói 

 

1. Munkaerő-piaci helyzet, vállalati környezet 
2. A szolgáltatást igénybe vevők elvárásai 

A kidolgozott stratégia operatív megvalósításakor a piaci viszonyokat is figyelembe kell ven-
nünk, így az oktatás területén is megjelenő, kereslet-kínálat alakulása, az iskola szakmai pro-
filjának kialakításában jelentős tényező. 

Fontosnak tartjuk a társadalom, a szülők, tanulók megfogalmazott elvárásait, másrészt azt, 
hogy az igények kielégítésére több iskola is vállalkozhat, tehát az oktatási piacon valós ver-

senyhelyzet alakul ki.  
Lényeges szerepe van szakmai fejlesztési programunkban a képzés minőségének, mint szol-
gáltatásunk alapvető jellemzőjének. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati oktatásra, hogy 

végzett diákjainak megállják helyüket a munka világában.  
 

 

4.3.A képzési program általános elvei 

 

Gyakorlatorientáltság 

● amely tartalmazza a szakmák kínálatának szélesítését, a mindenkori munkaerő-piaci 

igényeknek, a tanulói képességeknek és igényeinek megfelelően, 
● jelentős vállalati partnerek keresése, hosszú távú együttműködés kialakítása 
● a gyakorlati színterek (pl. gyakorlóiroda, tanműhely, tanulási eredményeken alapuló 

összefüggő szakmai gyakorlatok) 
● A Erasmus+, ErasmusPro Mobilitási programon keresztül külföldi munkahelyen töltött 

gyakorlat lehetősége. 
 
Rugalmasság, átláthatóság 

● a korábban, közgazdasági szakközépiskola képzési rendszerben megszerzett szakképesí-
tést szerzett tanítványok irányába, szakmájuk korszerű ismeretekkel való kiegészítésére 

vagy új szakképesítés megszerzésére, 
● a gimnáziumokban végzettek irányába első és második szakmájuk megszerzése 
● A közgazdasági szakmacsoport igyekszik bevonni a gimnáziumi osztályokat is a gazdasá-

gi, vállalkozási életre nevelésbe. Tanári prezentációkkal üzleti kommunikáció témakör-
ben, kis és nagycsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetnek a diákok a vállalkozá-

sok alapításával és működtetésével, majd végeredményként igazi diákvállalkozást alapít-
hatnak és működtethetnek. A csoporthoz önként csatlakozhatnak azok, akiket érdekel a 
vállalkozóvá válás, a vállalkozói szemlélet elsajátítása, az ehhez kapcsolódó készségek ki-

alakítása. A délutáni foglalkozások keretében a tanulók fejleszthetik kezdeményező kész-
ségüket, kritikai gondolkodásukat, digitális kompetenciáikat, önismeretüket, érzelmi intel-

ligenciájukat. 

Átjárhatóság 

● Az iskolán belül a gimnázium és technikum közötti átjárhatóság csak különbözeti vizs-
gákkal oldható meg azokból a tantárgyakból, amelyeket az osztályt váltó diák nem tanult 

és a választott szakma programterve alapján 9-10. évfolyamon. 
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● Az iskolák közötti átjárhatóságot egyéni feltételekkel tudjuk biztosítani (különbözeti vizs-
ga). 

● Az sikeres ágazati alapvizsga után az adott ágazatban más szakma választható. 
 

d) Az érettségi utáni szakmai vizsgára történő felkészítés  

Az érettségizettek számára a technikumi képzés biztosít lehetőséget szakmai képzésre. Az 
ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatása a szakmai oktatás első félévében történik. 

A szakképzésben az vehet részt, aki rendelkezik a választott szakma kimeneti követelményei-
ben meghatározott feltételekkel. 

A szakmai oktatást iskolarendszerű formában valósítjuk meg. Intézményünkben nappali és 
esti oktatás munkarendje szerinti tanulmányi rendben is ingyenes a szakmára való felkészülés.  
● Tanulóink részére az oktatási programunk adta lehetőségeken belül felajánljuk az alapte-

vékenységet kiegészítő, az ismeretanyag elmélyítését szolgáló foglalkozások, egyetemi, 
főiskolai felvételi-előkészítő, nyelvvizsga-előkészítő kurzusok, tehetséggondozást felvál-

laló szakköri, fakultatív órákon való részvételt.  
● További szakmai programokon való részvétel a szakmai iránti elkötelezettséget növeli pl. 

gyár- vagy szállodalátogatások, pályaorientációs beszélgetések, szakmai projekt felada-

tokba való bekapcsolódás.  
 

 

4.4.Szakmai oktatás jellemzői 2020. szeptember 1-től 

 

Ágazati alapoktatás 

A szakképző intézményben a szakirányú oktatást megelőzően ágazati alapoktatás folyik. Az 
ágazati alapoktatás magában foglalja az adott ágazat közös szakmai tartalmait a képzési és 

kimeneti követelményekben meghatározottak szerint. Az ágazati alapoktatást a szakképző 
intézményben kell megszervezni. Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul. 

A technikumi szakmai oktatás keretében az első két évben széles körű ágazati alapismeretekre 

tesznek szert a tanulók, amelyet ágazati alapvizsga zár le. Ez jogosulttá teszi a tanulót a szak-
irányú képzésbe való belépésre. A konkrét szakmát a 10. évfolyam végén, az adott ágazat 
sajátosságainak megismerését követően választja ki a tanuló.  

Ágazati alapoktatásban a diákok az iskolában elméleti és gyakorlati tantárgyak keretében sajá-
títják el az ágazat megismeréséhez szükséges ismereteket. A gyakorlati tantárgyak számának 

meghatározásánál a programtantervben meghatározott százalékos arányok valamint a szaba-
don felhasználható órakeretek összege volt az irányadó.  
Ágazati alapoktatás történik az érettségi utáni szakmai vizsgára felkészítés első félévében. 

 

Az ágazati alapvizsga 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 91. §-a szerint: 
„(1) Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személy-
nek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és komp e tenciáit 
országosan egységes eljárás keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő sz emély az 
ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát.  
 
(2) Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai 
tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.  
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(3) A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból és 
az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény 
székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja. A vizsgabizottság elnöke a Kormány 
rendeletében meghatározott díjazásra jogosult.  
 
(4) Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni. Az ágazati 
alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti követelményekben meghatáro-
zott munkakör betöltésére való alkalmasságot igazol.” 

 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

A 255. § szerint Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait 

kell alkalmazni. 

A 256. § alábbi bekezdései az ágazati alapvizsga letételére vonatkoznak 

(1) A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett. 

(2) Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a 

képzésben részt vevő személy sikertelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tan-

év második félévében teheti le. A javítóvizsgán is sikertelen ágazati alapvizsgát tett 

képzésben részt vevő személy a tanév végén nem minősíthető, és a tanulmányait az 

ágazati alapoktatás megismétlésével folytatja. 

 

Szakirányú oktatás 

10. évfolyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után történik a szakma- vagy szakma-
irány választás. A közismereti órák száma lecsökken, a szakmai órák száma megnő.  

Érettségi utáni 2 éves képzésben közismereti tantárgyakat nem tanulnak a diákok. A szakirá-
nyú oktatás 13. évfolyam 2. félévétől kezdődik, másfél évig tart.  

A szakirányú oktatás célja, hogy a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára 

biztosítsa a szakma keretében ellátandó munkatevékenységekhez szükséges ismeretek és 
készségek elsajátítását, képessé tegye azok gyakorlatban történő alkalmazására és a tanulót, 
illetve a képzésben részt vevő személyt a szakmai vizsgára felkészítse. 

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban 

a) a szakképző intézményben vagy 

b) szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen 

vehet részt. A szakképző intézményben a szakirányú oktatás akkor teljesíthető, ha a tanuló, 
illetve a képzésben részt vevő személy duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú okta-
tásban a gazdasági kamara közreműködése mellett sem biztosítható. Ha a szakmai oktatás 

célját szolgálja, a szakirányú oktatás teljesíthető külföldön is, amelynek időtartama nem ha-
ladhatja meg a szakirányú oktatás időtartamának egynegyedét. 

A szakirányú oktatásban való részvétel kötelező. 

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztását a Kormány rendeletében megha-

tározottak szerint kell pótolni. 

A szakirányú oktatás 
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 a tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlat-

ból vagy 

 a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt teljesítendő oktatásból és gyakorlatból áll. 

A szakirányú oktatás előírásai 

 Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt - a szorgalmi időszakban teljesítendő szak-
irányú oktatás igazolatlan mulasztásának pótlása, illetve szakképzési munkaszerződés 

keretében folytatott szakirányú oktatás kivételével - szakirányú oktatás nem szervez-
hető. 

 A szakirányú oktatás időtartama a napi nyolc órát, ha a tanuló, illetve a képzésben 
részt vevő személy fiatal munkavállaló, a napi hét órát nem haladhatja meg. A tanuló, 

illetve a képzésben részt vevő személy a napi szakirányú oktatási időt meghaladó 
szakirányú oktatásban nem vehet részt. 

 A napi szakirányú oktatást hat és huszonkét óra között kell megszervezni. A szakirá-

nyú oktatás befejezése és a következő napi szakirányú oktatás vagy közismereti okta-
tás megkezdése között legalább tizenhat óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani. 

 A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részére, ha a napi szakirányú oktatási 
idő 

a) a négy és fél órát meghaladja, legalább harminc perc, 
b) a hat órát meghaladja, legalább negyvenöt perc 

megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a napi szakirányú oktatási időn belül. 

 
A szakirányú oktatásban a tanulót megillető jogok 

 
A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a szakirányú oktatás keretében megilletik 
mindazok a jogok, amelyeket 

a) az érdekvédelem tekintetében az Mt., valamint 
b) az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményei tekintetében a 

munkavédelemről szóló törvény és végrehajtási rendeletei biztosítanak a munkavállaló részé-
re.  
E rendelkezések alkalmazásában  

 munkavállalón a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt,  

 munkáltatón a szakképző intézményt, illetve a duális képzőhelyet,  

 munkaviszonyon a tanulói jogviszonyt, illetve a felnőttképzési jogviszonyt kell érte-
ni. 

Duális képzőhelyek 

Duális képzőhelyként az a képzőközpont vagy - a szakképző intézmény kivételével - más 
olyan gazdálkodó szervezet vehető nyilvántartásba, 

 amelynél a szakirányú oktatás folytatásának feltételei biztosítottak, 

 amely a Kormány rendeletében meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel 

vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat, 

 amely a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és 
felszereléssel rendelkezik és 

 a 19. § (3) bekezdése szerinti minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a 
gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi 

követelményeknek megfelel. 
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A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. A nyilvántartásba vételre az 
a területi gazdasági kamara illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú okta-

tási célt szolgáló székhelye vagy telephelye van. 

 

4.5. Szakmai gyakorlaton való részvétel 

 

A különböző szakmák programtantervei alapján elkészített képzési programunk részét képezi 

a szakmai gyakorlatok óraszámainak meghatározása évfolyamonként és szakmánként. A 
szakmai gyakorlat célkitűzéseit, a gyakorlat során elvégzendő feladatokat, a szakma képzési 

kimenetei követelménye, valamint a programtantervben tanulási eredményekben megfogal-
mazott elérendő tudás+képesség+attitűd+autonómia/felelősség kontextusában elérendő kom-
petenciák határozzák meg.  

 

 

4.6.Sajátos nevelési igényű tanulók részvétele a szakképzésben 

 

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy részére az 

egészségügyi alkalmassági követelmények, a pályaalkalmassági követelmények és a fogya-

tékkal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének figyelembevételével a Kormány rendeleté-

ben meghatározott kedvezmények útján kell biztosítani a sajátos nevelési igény, illetve a fo-

gyatékosság jellegéhez igazodó felkészítést és vizsgáztatást.  

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy számára bizto-

sított kedvezményeket megállapító rendelkezéseket a képzésben részt vevő fogyatékkal élő 
nagykorú személyre is alkalmazni kell. 

Ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztőpedagógiai ellá-
tásban és a Kormány rendeletében meghatározott kedvezményben részesül. 

 

 

4.7. A szakképzésben tanított tárgyak és ezek óraszámai 

 

4.7.1.A programtantervek általános előírásai a technikumi és szakképző iskolai oktatásban 
 

A programtantervvel kitöltött időkeret–a szakképzésről szólótörvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően –tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza-

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendel-

kezni. 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. 
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Az egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekint-

ve az órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanmű-

helyben, termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét 

mutatja, és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gya-

korlatba ágyazottan történő oktatására. 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, 

a témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo-

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó 

tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 

 

 

4.7.2. Intézményünk szakmai óraterveinek jellemzői 
 

A programtanterv által meghatározott óraszám feletti szabadsáv óraszámát - a szabadon ter-
vezhető órakerettel - az alábbi tantárgyi struktúrákban pirossal jelöltük. A szabadsáv óraszá-

mait vagy a különböző tantárgyak gyakorlati óraszámaiba vagy a 11., 12. és 13. évfolyamon 
elkészítendő, projektfeladatra fordítandó órák számába építettük be.  

Alapító Okiratunk szerint iskolánkban 2 különböző technikusi képzés folyik.  

 pénzügyi számviteli ügyintéző (5 0411 09 01) 

 turisztikai technikus (5 1015 2307) 

Gazdálkodás és menedzsment ágazaton 5, illetve 2 évfolyamos (érettségire épülő) képzést is 

biztosítunk diákjaink számára, a Turisztikai technikus és az Idegenvezető képzés mind nappa-
li és esti tagozaton is érettségire épülő 2 éves oktatási rendben zajlik. A közismereti tanórák 

számát az érettségit megelőző oktatásban az Oktatási Programunk tartalmazza a NAT 2020 
rendelkezéseinek megfelelően. A kizárólag szakirányú oktatásban (2 évfolyamos képzés) azaz 
az 1/13. és 2/14. évfolyamon az irányadó programtanterveknek megfelelően nincsenek köz-

ismereti tantárgyak, technikusi vizsgára felkészítés van. Ezeken az évfolyamokon heti 1 osz-
tályfőnöki óra épül be a hálótervbe. 

 
Ágazati képzésben a 10. év végén, míg szakirányú képzésben a 13. év 1. félévének végén 
ágazati alapvizsgát tesznek a diákok. 
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4.8. A kifutó képzések óratervei 

 

Szakgimnázium szakmai óraterve  

Közgazdaság ágazat  

9-12. évfolyamon  

2016. 09. 01-től 

Követelménymodulok-  

tantárgyak  

9. 10. 11. 12. 

heti óra-

szám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy e gy 

A szakmai 

képzés órake-

rete 

Összesen 7 4 9 3 

0 

9 1 

0 

4,5 5,5 

Összesen 11,0 12,0 10 10 

1
1

5
0

4
-1

6
 G

a
zd

á
lk

o
d

á
si

 a
la

p
te

v
ék

e
n

y
sé

g
  

e
ll

á
tá

sa
 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
4   3               

Ügyviteli ismeretek 3                   

Ügyviteli gyakorla-

tok 
  4                 

Általános statisztika     2               

Statisztika gyakorlat       1             

Pénzügyi alapismere-

tek 
    2     1     0,5   

Pénzügy gyakorlat       1             

Adózási alapismere-

tek 
                1   

Adózás gyakorlat                   1 

Számviteli alapisme-

retek 
    2     2         

Számvitel gyakorlat       1           1 

P
r
o

je
k

tt
e
r
v

ez
és

 

1
1

8
8

4
-1

6
 

Támogatási alapis-

meretek 
          2     1   

Gazdálkodási statisz-

tika 
          2         

Folyamat- és pénz-

ügyi tervezés 
            1     1,5 
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T
á

m
o

g
a
-

tá
sk

e
z
e
lé

s 

1
1

8
8

5
-1

6
 Támogatási ügyvitel           2     2   

Támogatás me-

nedzsment 
                  2 

Szakmai óraszámok elmélet-gyakorlat 7 4 9 3 0 9 1 0 4,5 5,5 

Szakmai óraszámok összesen 11 12 
 

10 
 

10 

 

 
Szakgimnázium szakmai óraterve  

Közgazdaság ágazat  

9-12. évfolyamon  

2018. 09. 01-től 

 

 Követelménymodulok-  

tantárgyak  

9. 10. 11. 12. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy 

A fő szakképesí-

tésre vonatkozó: 

Összesen 4 4 10 2 

0 

3 2 

0 

3 2 

Összesen 8 12 5 5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     

11498-12 

Foglalkoztatás I.  
Foglalkoztatás I.                     

1
1
5
0
4

-1
6
  
G

az
d
ál

k
o
d
ás

i 
al

ap
te

v
ék

en
y
sé

g
 

el
lá

tá
sa

 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek  
4   2               

Ügyviteli gyakorla-

tok  
  4                 

Általános statisztika      3               

Pénzügyi alapisme-

retek  
    3     1     2   

Pénzügy gyakorlat        1     1       

Adózási alapismere-

tek  
          1         

Adózás gyakorlat                    1 
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Számviteli alapisme-

retek  
    2     1     1   

Számvitel gyakorlat        1     1     1 

Szakmai óraszámok elmélet-gyakorlat 4 4 10 2 0 3 2 0 3 2 

Szakmai óraszámok összesen 8 12 
 

5 
 

5 

 

 

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA ÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉS ÓRATERVEI (Kifutó) 

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés óraterve (2018. 09.01-től) 

  

5/13. 1/13. 2/14. 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érett-

ségire épülő képzések e 

Foglalkoztatás I. 2         2   

11504-16 Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi alap-

ismeretek 
    7         

Ügyviteli ismeretek     3         

Ügyviteli gyakorlatok       4       

Általános statisztika     2         

Statisztika gyakorlat       1       

Pénzügyi alapismeretek     4         

Pénzügy gyakorlat       1       

Adózási alapismeretek     2         

Adózás gyakorlat       1       

Számviteli alapismere-

tek 
    4         

Számvitel gyakorlat       2       

Támogatás menedzs-

ment 
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10147-12 Gazdálkodási 

feladatok ellátása 
Gazdálkodási ismeretek 2,5         2,5   

11506-16 Vállalkozásfi-

nanszírozási és adózási 

feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás 3         3   

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat 
  1         1 

Adózás 3         3   

Elektronikus adóbeval-

lás gyakorlata 
  2         2 

10149-12 Könyvvezetés 

és beszámoló készítés 

feladatai 

Számvitel 6         6   

11505-12 Könyvelés 

számítógépen 

Könyvelés számítógépen 

gyakorlat 
  4         4 

11501-16 Projektfinan-

szírozás 

Projekt-finanszírozás 2         2   

Projektfinanszírozás 

gyakorlata 
  2         2 

11502-12  Projektfolya-

matok követése 

Projektfolyamatok kö-

vetése 
2         2   

Projekttervezés gyakor-

lata 
  1         1 
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Turisztikai szervező, értékesítő képzés óraterve (2018.09.01-től) 

 

  

5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozó: 

Összesen 12 19 13 15 

160 

12 19 

Összesen 31 28 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érett-

ségire épülő képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I. 2         2   

11714-16 Turisztikai 

erőforrások 

Turizmus földrajz       4       

Kultúr- és vallás-

történet 
      3       

Vendégfogadás     3         

11715-16 Kommuniká-

ció a turizmusban 

Üzleti protokoll       3       

Szakmai idegen 

nyelv 
3   8     3   

11716-16 Gazdasági 

folyamatok a turizmus-

ban 

Turizmus rendsze-

re 
    2         

Marketing       3       

11717-16 Infokommuni-

kációs technológia a tu-

rizmusban 

IKT a turizmusban       2       

10064-16 Turisztikai 

termékkínálat 

Utazásszervezés 5,5         5,5   

Turisztikai árualap   8         8 

10065-16 Turisztikai 

vállalkozások 

Vállalkozási alap-

ismeretek 
1         1   

Turisztikai üzlet-

ágak 
  11         11 
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Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés óraterve (kifutó képzés) 

 

Szakmai követelmény-

modulok 

Tantárgyak 
Elméleti heti 

óraszám 

Gyakorlati 

heti óraszám 

Összesen 18,5 13 

Összesen 31,5 

10773-12 Jogi feladatok a 

gyakorlatban 
Jogi ismeretek 2,5   

10774-16 Pénzügyi fel-

adatok ellátása 

Pénzügyi ismeretek 2   

Pénzügyi gyakorlat   1,5 

10775-16 Adózási felada-

tok ellátása 

Adózás 2,5   

Adózás gyakorlat   2,5 

11886-16 Számviteli 

szervezési feladatok gya-

korlata 

Számvitel szervezés 2,5   

Komplex feladatok gyakorlata   1 

10809-12 Gazdasági és 

vezetési feladatok a gya-

korlatban 

Gazdasági és vezetési feladatok 4   

10808-16 Számviteli fel-

adatok a gyakorlatban 

Számvitel  3   

Számvitel gyakorlat   5,5 

10789-12 Elemzési - el-

lenőrzési feladatok ellátá-

sa 

Elemzés-ellenőrzés 2   

Elemzés-ellenőrzés gyakorlata   2,5 
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4.9. A felmenő képzések óratervei 

 
4.9.1.Technikum szakmai óraterve 

 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 

9-13. évfolyamon éves óraszámokkal 

2020. 09.01-től 

Tantárgyak Évfolyamok alapfokú iskolai végzettséggel 

Érettségi végzett-

séggel 

9.  10.  11.  12.  13.  1/13. 2/14. 

Évfolyam összes óraszáma  252 324 450 450 744 1116 961 

Munkavállalói ismeretek  18 0 0 0 0 18 0 

Munkavállalói idegen nyelv  0 0 0 0 62 0 2 

Gazdasági és jogi alapismere-

tek  
108 108 0 0 0 108 0 

Vállalkozások működtetésé-

nek alapismeretei  
0 144 0 0 0 108 0 

Kommunikáció  36 0 0 0 0 36 0 

Digitális alkalmazások  90 72 0 0 0 162 0 

Gazdálkodási ismeretek  0 0 72 54 31 72 77,5 

Gazdasági számítások  0 0 18 36 0 36 15,5 

Pénzügy  0 0 162 162 62 216 155 

Irodai szoftverek alkalmazása  0 0 0 0 93 0 93 

Adózás   0 0 0 36 93 72 62 

Elektronikus bevallás   0 0 0 0 108,5 0 108,5 

Számvitel  0 0 126 126 124 216 186 

Számviteli esettanulmányok   0 0 72 36 31 72 62 

Számítógépes könyvelés   0 0 0 0 139,5 0 139,5 

Összes éves óraszám 252 324 450 450 744 1116 961 
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Technikum szakmai óraterve  

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 

9-13. évfolyamon heti óraszámokkal 

2020. 09.01-től 

 

Tantárgyak Évfolyamok alapfokú iskolai végzettséggel 

Érettségi végzett-

séggel 

9.  10.  11.  12.  13.  1/13. 2/14. 

 Évfolyam összes óraszáma  252 324 454 456 753 1119 974 

Munkavállalói ismeretek  0,5 0 0 0 0 0,5 0 

Munkavállalói idegen nyelv  0 0 0 0 2 0 2 

Gazdasági és jogi alapismere-

tek  
3 3 0 0 0 3 0 

Vállalkozások működtetésé-

nek alapismeretei  
0 4 0 0 0 3 0 

Kommunikáció  1 0 0 0 0 1 0 

Digitális alkalmazások  2,5 2 0 0 0 4,5 0 

Gazdálkodási ismeretek  0 0 2 1,5 1 2 2,5 

Gazdasági számítások  0 0 0,5 1 0 1 0,5 

Pénzügy  0 0 4,5 4,5 2 6 5 

Irodai szoftverek alkalmazása  0 0 0 0 3 0 3 

Adózás   0 0 0 1 3 2 2 

Elektronikus bevallás   0 0 0 0 3,5 0 3,5 

Számvitel  0 0 3,5 3,5 4 6 6 

Számviteli esettanulmányok   0 0 2 1 1 2 2 

Számítógépes könyvelés   0 0 0 0 4,5 0 4,5 

Összes heti óraszám 7 9 12,5 12,5 24 31 31 

Szabad órakeret a program-

tantervek alapján 
0 0 0 0 0 4 4 

Heti óraszám összesen 7 9 12,5 12,5 24 35 35 
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4.9.2. Pénzügyi számviteli ügyintéző (5 0411 09 01) 
 

A szakképesítés alapadatai 

Megnevezés A szakmai alapadatai 

Az ágazat megnevezése 09 Gazdálkodás és menedzsment 

A szakma azonosító száma 5 0411 09 01  

A szakma szakmairányai nincs szakmairány 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer 

szerinti szintje 

5 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer 
szerinti szintje 

5 

Ágazati alapoktatás megnevezése Gazdálkodás és menedzsment ágazati 

alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése nincsenek rész-szakmák 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama nincs egybefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenységek, munkaterületek 

 A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja le-

gyen a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének.  

 Kompetenciái birtokában kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli (rész) felada-

tok elvégzésében, ellenőrzésében.  

 Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és 

adatbázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlá-
zási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít.  

 Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó-és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó 

elektronikus ügyintézési feladatokat.  

 Szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával.  

 A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos felada-
tokat, a ki-és befizetéseket, valamint az utalásokat.  

 Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrende-
léseket és szerződéseket. Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat.  

 A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez.  

 Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, 

amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít.  

 Szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok admi-

nisztratív teendőit végrehajtja.  

 Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának.  

 Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biz-
tonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére 
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A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Megnevezés A belépés feltétele 

Iskolai előképzettség érettségi végzettség 

Alkalmassági követelmények 

 Foglalkozás egészségügyi alkalmas-

sági vizsgálat 

 Pályaalkalmassági vizsgálat 

 

nem szükséges 

nem szükséges 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

 Tudatosan használja a gazdasági élettel kapcsolatos alapfogalmakat, felismeri a gazda-
sági élet szereplőit, azok kapcsolatrendszerét.  

 Megadott szempontok alapján meghatározza a családi háztartás feladatait, bevételeit és 
kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását.  

 Magabiztosan tesz különbséget a vállalkozás belső és külső érintettjei és azok érde-
keltségi rendszere között.  

 Értelmezi a munkavállalók kapcsolatát a vállalkozással, feltárja a munkaviszony léte-
sítésének fontosabb elemeit, azonosítja a munkaszerződés formai és tartalmi elemeit.  

 Összehasonlítja a vállalkozási formákat, vállalkozások alapítását, működését, megszű-
nését.  

 Megadott szempontok alapján képes kiválasztani a legmegfelelőbb vállalkozási for-

mát.  

 Megfogalmazza az egyéni vállalkozás alapításának feltételeit, az alapítás módját.  

 Meghatározza a vállalkozások gazdasági feladatait, elkészít alapvető gazdasági számí-

tásokat és értelmezi a kapott eredményeket. Ismeri a leltár készítésének folyamatát, 
szabályait, a leltározás során alkalmazandó bizonylatokat és azok használatát.  

 Értelmezi a különböző adózási alapfogalmakat, érti az alapvető adónemek lényegét. 

 Használja a vállalkozás működéséhez szükséges ügyfélkapu szolgáltatásokat.  

 Bekapcsolódik online ügyintézés folyamatába. Használja a felhőszolgáltatások által 

biztosított lehetőségeket, létrehoz, módosít dokumentumokat.  

 Adott szituációnak megfelelően tudatosan alkalmazza a viselkedéskultúra elvárásainak 

megfelelő kapcsolattartási szabályokat.  

 Kezeli a vállalkozás adatait, rögzíti, tárolja azokat az előírásoknak megfelelően. Meg-

bízható adatforrásokat használ.  

 Szakmai útmutatásnak megfelelően elkészíti a hivatalos dokumentumokat. 
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9. évfolyam Pénzügyi számviteli ügyintéző (5 0411 09 01) 

 

Tantárgy Éves 

óraszám 

Ebből 

projekt-

feladatra 

szánt éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Munkavállalói ismeretek 18  0,5 

Gazdasági és jogi alapismeretek 108 18 2,5 

Kommunikáció 36  1 

Digitális alkalmazások 90 18 2 

Összesen 252 36 6 

 

 

10. évfolyam Pénzügyi számviteli ügyintéző (5 0411 09 01) 

Tantárgy Éves 

óra-

szám 

Ebből 

projekt-

feladatra 

szánt 

éves 

óraszám 

Heti 

óra-

szám 

Gazdasági és jogi  

alapismeretek 

108 10 3 

Vállalkozások működtetésének alapismeretei 144 22 3 

Digitális alkalmazások 72 4 2 

Összesen 324 36 8 
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11. évfolyam Pénzügyi számviteli ügyintéző (5 0411 09 01) 504 óra / év 14 óra / hét 

Tantárgy Ajánlott 

éves 

Szabad 

sávfel-

haszná-

lása 

Összes 

éves 

óraszám 

Ebből 

projekt-

feladatra 

szánt 

éves 

óraszám 

Heti óraszám 

Gazdálkodási ismeretek 66 6 72  2 

Gazdasági számítások 18 36 54 36 0,5 

Pénzügy 162  162 36 3,5 

Számvitel 136 8 144  4 

Számviteli esettanulmányok 72  72  2 

Összesen 454 50 504 72 12 

 

12. évfolyam Pénzügyi számviteli ügyintéző (5 0411 09 01)          504 óra / év      14 óra / 

hét 

Tantárgy Ajánlott 

éves 

Szabad 

sávfel-

használá-

sa 

Összes 

éves óra-

szám 

Ebből 

projekt-

feladatra 

szánt éves 

óraszám 

Heti óra-

szám 

Gazdálkodási ismeretek 54  54  1,5 

Gazdasági számítások 36 18 54 6 1,5 

Pénzügy 166 14 180 30 4 

Számvitel 128 16 144  4 

Számviteli esettanulmányok 36  36  1 

Adózás 36  36  1 

Összesen 456 48 504 36 13 
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13. évfolyam Pénzügyi számviteli ügyintéző (5 0411 09 01)  24 óra/hét 

Tantárgy Éves óraszám Ebből projekt- 

feladatra szánt éves  

óraszám 

Heti óraszám 

Munkavállalói idegen nyelv 62  2 

Gazdálkodási ismeretek 36 36  

Pénzügy 67 67  

Irodai szoftverek alkalmazása 93 93  

Számvitel 114 114  

Számviteli esettanulmányok 36 36  

Számítógépes könyvelés 144 144  

Adózás 92 92  

Elektronikus bevallás 109 109  

Összesen 753 691 2 

 

 

 

 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök éves óraszáma évfolyamonként  

  

 

Évfolyam  9.  10.  11.  12.  13.  

A képzés 

összes 

óraszáma  

M
u

n
k
av

ál
la

ló
i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek  18 0  0  0  0  18 

Álláskeresés  5             5 

Munkajogi alapismeretek  5             5 

Munkaviszony létesítése  5             5 

Munkanélküliség  3             3 

, 

 

M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

  
  
  
 

id
eg

en
 n

y
el

v
 

Munkavállalói idegen nyelv  0  0  0  0  62  62  

Az álláskeresés lépései, állás-

hirdetések  

            11  11  

Önéletrajz és motivációs levél              20 20 

„Small talk” – általános tár-

salgás  

            11 11 

Állásinterjú              20  20  

Gazdasági és 

jogi            

Gazdasági és jogi alapisme-

retek  
108  108  0  0  0  216  
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ismeretek Gazdasági alapfogalmak  24          24  

A háztartások gazdálkodása  26          26  

Fogyasztói magatartás  8          8  

A vállalat termelői magatartá-

sa  

50          50  

Az állam gazdasági szerepe, 

feladatai  

  56        56  

A nemzetgazdaság ágazati 

rendszere  

  13        13  

Nemzetközi gazdaság kap-

csolatok  

  6        6  

Marketing alapfogalmak    5        5  

Jogi alapismeretek    10        10  

Tulajdonjog    8        8  

 V
ál

la
lk

o
zá

sp
k
 m

ű
-

k
ö
d
te

té
sé

n
ek

 a
la

p
ja

i Kötelmi jog    10        10  

Vállalkozások működteté-

sének alapismeretei  
0  144  0  0  0  144  

A vállalkozások gazdálkodá-

sa  

  27        27  

A gazdálkodási folyamatok 

eredménye  

  27        27  

 Statisztikai alapismeretek    54        54  

Banki alapismeretek    18        18  

Könyvvezetési alapok    18        18  

Tanulási terület összóraszá-

ma  

108  252  0  0  0  360  

Üzleti     

kultúra és 

információk 

Kommunikáció  36  0  0  0  0  36  

Kapcsolatok a mindenna-

pokban  

10          10  

A munkahelyi kapcsolattar-

tás szabályai  

10          10  

Kommunikációs folyamat  8          8  

Ön- és társismeret fejlesztése  8          8  

Digitális alkalmazások  90  72  0  0  0  162  

Munkavédelmi ismeretek  4          4  

Tízujjas, vakon gépelés  68  36        104  

Levelezés és iratkezelés    18        18  

Digitális alkalmazások  18  18        36  

Tanulási terület összóraszá-

ma  

126  72  0  0  0  198  

Gazdálkodási 

ismeretek Gazdálkodási ismeretek  0  0  
66 

+6 
54  36  156 +6 
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A vállalkozások gazdasági 

feladatai  

    12      12  

Gazdálkodás a befektetett 

eszközökkel  

    36      36  

Készletgazdálkodás, logisz-

tikai rendszer  

    18 

+6 

26    44 +6 

Munkaerő és bérgazdálkodás        28  10  38  

A vállalkozás vezetése, szer-

vezete és stratégiája  

        
14  14  

A vállalkozások válsága          12  12  

 
Gazdasági számítások  0  0  

18 

+36 

36 

+18 
0  54 +54 

Pénzügyi számítások        18 +9   18 +9 

Statisztikai számítások      18 

+36 

18 +9   36 +45 

Tanulási terület összóraszá-

ma  

0  0  84 

+42 

90 

+18 

36  210 +60 

Ügyintézői         

feladatok Pénzügy  0  0  162  
166 

+14 
67  395 +14 

A pénzügyi intézményrend-

szer  

    20      20  

Bankügyletek      24      24  

A pénz időértéke      26      26  

A pénzforgalom      18      18  

A pénzkezelés bizonylatai      36      36  

A vállalkozások finanszíro-

zása  

    20  25 +7   45 +7 

A vállalkozások pénzügyi 

teljesítményének mérése  
    18  11    29  

Nemzetközi pénzügyek         20    20  

Pénzügyi piacok és terméke-

ik  

      50 +7 7  57 +7 

Befektetések értékelése        50  6  56  

Biztosítási alapismertek        10    10  

Komplex pénzügyi feladatok          54  54  

Irodai szoftverek alkalma-

zása  
0  0  0  0  93  93  

Irodai szoftverek szakmai 

alkalmazása  

        
93  93  

Adózás   0  0  0  36  92  128  

 Az államháztartás rendszere        8    8  
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Az adózás rendje, az adó-

igazgatási rendtartás  

      
12  

  
12  

Személyi jövedelemadózás 

és bért terhelő járulékok  

      
16  15  31  

Az egyéni vállalkozó jövede-

lemadózási formái  

        
18  18  

Társaságok jövedelemadózá-

sa  

        18  18  

Általános forgalmi adó          18  18  

Helyi adók          15  15  

Gépjárműadó és cégautóadó          8  8  

Elektronikus bevallás   0  0  0  0  109  109  

A gyakorlat előkészítése          8  8  

Az elektronikus bevallás 

gyakorlata  

        93  93  

A bevallások ellenőrzése          8  8  

Tanulási terület összóraszá-

ma  

0  0  162  202 

+14 

361  725 +14 

 

 

 

 

Könyvvezetés és 

beszámolókészítés 

Számvitel  0  0  
136 

+8 

128 

+16 
114  378 +24 

A számviteli törvény és az 

éves beszámoló  

    
36  

    
36  

A számlakeret, könyvelési 

tételek szerkesztése  

    
52  

    
52  

Tárgyi eszközökkel és imma-

teriális javakkal kapcsolatos 

elszámolás  

    

48 +8 

    

48 +8 

Vásárolt készletek elszámolá-

sa  

      36 

+16 

  36 +16 

Jövedelemelszámolás        36    36  

Kötelezettségekkel kapcsola-

tos elszámolások  

      
28  

  
28  

Költségekkel kapcsolatos 

elszámolások  

      28    28  

Saját termelésű készletekkel 

kapcsolatos elszámolások és 

eredménymegállapítás  

        

31  31  

Pénzügyi és hitelműveletek-

kel kapcsolatos elszámolások  

        
31  31  

A zárás, az éves beszámoló          52  52  

Számviteli esettanulmányok   0  0  72  36  36  144  

Számviteli bizonylatok      24      24  
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Könyvelési tétel szerkesztése      24      24  

A pénzkezeléshez kapcsolódó 

bizonylatok  

    
12  

    
12  

Tárgyi eszközök nyilvántar-

tása  

    12      12  

Vásárolt készletek bizonyla-

tai  

      20    20  

Jövedelemelszámolás bizony-

lata   

      16    16  

Komplex számviteli esetta-

nulmányok  

        36  36  

Számítógépes könyvelés   0  0  0  0  144  144  

Szoftverjog és etika, adatvéd-

elem  

        4  4  

A könyvelési programokkal 

kapcsolatos követelmények  

        
4  4  

 Főkönyvi és folyószámla-

könyvelési rendszer  

        
31  31  

Tárgyieszköz-nyilvántartó 

program  

        31  31  

Készletnyilvántartó program          31  31  

Bérelszámoló program al-

kalmazása  

        31  31  

Integrált vállalati rendszerek          12  12  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  208 

+8 

164 

+16 

294  666 +24 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0  0  0  0  0    

 

 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök éves óraszáma évfolyamonként  

  

 

Évfolyam  1/13.  2/14.  

A képzés 

összes 

óraszáma  

M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek  18 0  18 

Álláskeresés  5    5 

Munkajogi alapismeretek  5    5 

Munkaviszony létesítése  5    5 

Munkanélküliség  3    3 

,  

Munkavállalói idegen 

nyelv  
0  62  62  

 

nye

lv   

( 

 

es
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Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések  

   11  11  

Önéletrajz és motivációs 

levél  

   20 20 

„Small talk” – általános 

társalgás  

   11 11 

Állásinterjú     20  20  

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi alapis-

meretek  
108  0  108  

Gazdasági alapfogalmak  10    10  

A háztartások gazdálkodása  6    6  

Fogyasztói magatartás  6    6  

A vállalat termelői maga-

tartása  

28    28  

Az állam gazdasági szere-

pe, feladatai  

12    12  

A nemzetgazdaság ágazati 

rendszere  

10    10  

Nemzetközi gazdaság kap-

csolatok  

4    4  

Marketing alapfogalmak  4    4  

Jogi alapismeretek  10    10  

Tulajdonjog  8    8  

 Kötelmi jog  10    10  

Vállalkozások működte-

tésének alapismeretei  

114 

+3 
0  114 +3 

A vállalkozások gazdálko-

dása  

20    20  

A gazdálkodási folyama-

tok eredménye  

22    22  

 Statisztikai alapismeretek  36    36  

Banki alapismeretek  18    18  

Könyvvezetési alapok  18+3    18 +3 

Tanulási terület összóra-

száma  

222+3  0 222+3 

Üzleti kultúra és 

információk Kommunikáció  36  0  36  

Kapcsolatok a mindenna-

pokban  

10    10  

A munkahelyi kapcsolat-

tartás szabályai  

10    10  

Kommunikációs folyamat  8    8  

Ön- és társismeret fejlesz-

tése  

8    8  
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Digitális alkalmazások  162  0  162  

Munkavédelmi ismeretek  4    4  

Tízujjas, vakon gépelés  104    104  

Levelezés és iratkezelés  18    18  

Digitális alkalmazások  36    36  

Tanulási terület összóra-

száma  

198  0  198  

Vállalkozások 

gazdálkodási 

feltételei 

Gazdálkodási ismeretek  72 +9 73 +5 145+14  

A vállalkozások gazdasági 

feladatai  

12    12  

Gazdálkodás a befektetett 

eszközökkel  

26 +9   26+9  

Készletgazdálkodás, lo-

gisztikai rendszer  

34  9+5  43+5  

Munkaerő és bérgazdálko-

dás  

  38  38  

A vállalkozás vezetése, 

szervezete és stratégiája  

  
14  14  

A vállalkozások válsága    12  12  

 
Gazdasági számítások  36+36  18 +44 54+80  

Pénzügyi számítások  18  18+44  36 +44 

Statisztikai számítások  18 

+36 

  18+36  

Tanulási terület összóra-

száma  

108 

+45 

91 +49 199+94  

Ügyintézői     

feladatok Pénzügy  
214 

+2 
160+26  374 +28 

A pénzügyi intézmény-

rendszer  

18    18  

Bankügyletek  22    22  

A pénz időértéke  25+2    25 +2 

A pénzforgalom  18    18  

A pénzkezelés bizonylatai  31    31  

A vállalkozások finanszí-

rozása  

42    42  

A vállalkozások pénzügyi 

teljesítményének mérése  
22    22  

Nemzetközi pénzügyek     18  18  

Pénzügyi piacok és termé-

keik  

  50+14  50+14  



 

 

173 

 

Befektetések értékelése    50+12 50+12  

Biztosítási alapismertek    10  10  

Komplex pénzügyi felada-

tok  

36  32  68  

Irodai szoftverek alkal-

mazása  
0  93  93  

Irodai szoftverek szakmai 

alkalmazása  

  
93  93  

Adózás   
69 

+21 
59+2  128+23  

 Az államháztartás rendsze-

re  

8    8  

Az adózás rendje, az adó-

igazgatási rendtartás  
12  

  
12  

Személyi jövedelemadózás 

és bért terhelő járulékok  

31 

+21 

  
31+21 

Az egyéni vállalkozó jöve-

delemadózási formái  
18  

  
18  

Társaságok jövedelemadó-

zása  

  18  18  

Általános forgalmi adó    18 +2 18 +2 

Helyi adók    15  15  

Gépjárműadó és cégautó-

adó  

  8  8  

Elektronikus bevallás   0  109  109  

A gyakorlat előkészítése    8  8  

Az elektronikus bevallás 

gyakorlata  

  93  93  

A bevallások ellenőrzése    8  8  

Tanulási terület összóra-

száma  

283 

+23 

421+28  704 +51 

 

 

 

Könyvvezetés és 

beszámolókészítés Számvitel  218+34  184+2  402 +36 

A számviteli törvény és az 

éves beszámoló  
36  

  
36  

A számlakeret, könyvelési 

tételek szerkesztése  
52  

  
52  

Tárgyi eszközökkel és im-

materiális javakkal kapcso-

latos elszámolás  

48 +24 

  

48 +24 
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Vásárolt készletek elszá-

molása  

46 +10   46+10  

Jövedelemelszámolás  36    36  

Kötelezettségekkel kapcso-

latos elszámolások  

  
30  30  

Költségekkel kapcsolatos 

elszámolások  

  30  30  

Saját termelésű készletek-

kel kapcsolatos elszámolá-

sok és eredménymegállapí-

tás  

  

31 +2 31+2  

Pénzügyi és hitelművele-

tekkel kapcsolatos elszá-

molások  

  

31  31  

A zárás, az éves beszámoló    62  62  

Számviteli esettanulmá-

nyok   
72+36  72 +21 

 

144 +57 

 

Számviteli bizonylatok  24 +12   24 +12 

Könyvelési tétel szerkesz-

tése  

24+14    24+14  

A pénzkezeléshez kapcso-

lódó bizonylatok  
12 +10 

   

12 +10 

 

Tárgyi eszközök nyilván-

tartása  

12    12  

Vásárolt készletek bizony-

latai  

  20  20  

Jövedelemelszámolás bi-

zonylata   

  16  16  

Komplex számviteli esetta-

nulmányok  

  36+21  36 +21 

Számítógépes könyvelés   0  144+11  144 +11 

 

Szoftverjog és etika, adat-

védelem  

  4  4  

A könyvelési programokkal 

kapcsolatos követelmények  

  
4  

4  

 Főkönyvi és folyószámla-

könyvelési rendszer  

  
31 +11 

31+11 

  

Tárgyieszköz-nyilvántartó 

program  

  31  31  

Készletnyilvántartó prog-

ram  

  31  31  

Bérelszámoló program al-   31  31  
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kalmazása  

Integrált vállalati rendsze-

rek  

  12  12  

Tanulási terület összóra-

száma  

290+70  400 

+34 

690+104  

Egybefüggő szakmai gyakorlat:    0     
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Érettségire épülő képzés (nappali tagozat) képzési idő: 2 év  

Pénzügyi számviteli ügyintéző (5 0411 09 01) 

 

1/13. évfolyam 1. félév Pénzügyi számviteli ügyintéző (5 0411 09 01) 

1260 óra/év, 35 óra/hét 

 

Tantárgy  Féléves 

óraszám 

Szabad sáv 

felhasználás 

Éves ös--

szes óra-

szám 

Heti óra-

szám 

Munkavállalói ismeretek 18  18 1 

Gazdasági és jogi alapismeretek 108  108 6 

Vállalkozások működtetésének alapismeretei 114 3 117 6,5 

Kommunikáció 36  36 2 

Digitális alkalmazások 162  162 9 

Alapvizsga tárgyai összesen 438 3 441 24,5 

Számvitel 108  108 6 

Adózás 36  36 2 

Gazdálkodási ismeretek 36  36 2 

Gazdasági számítások 18  18 1 

Összes 636 3 639 35,5 

 

1/13. évfolyam 2. félév Pénzügyi számviteli ügyintéző (5 0411 09 01)  

 

Tantárgy  Féléves óra-

szám 

Szabad sáv fel-

használás 

Éves ös--

szes óra-

szám 

Heti óra-

szám 

Számvitel 110 34 144 8 

Adózás 33 21 54 3 

Gazdálkodási ismeretek 36 9 45 2,5 

Gazdasági számítások 18 36 54 3 

Pénzügy 214 2 216 12 

Számviteli  
esettanulmányok 

72 36 108 6 

Összes 483 138 621 34,5 
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2/14. évfolyam Pénzügyi számviteli ügyintéző (5 0411 09 01)  

1085 óra/év, 35 óra/hét 

 

Tantárgy Éves óraszám Szabad sáv 

felhasználás 

Éves összes 

óraszám 

Heti óraszám 

Munkavállalói idegen nyelv 62  62 2 

Gazdálkodási ismeretek 73 5 78 2,5 

Gazdasági számítások 18 44 62 2 

Pénzügy 160 26 186 6 

Irodai szoftverek alkalmazása 93  93 3 

Számvitel 184 2 186 6 

Számviteli esettanulmányok 72 21 93 3 

Számítógépes könyvelés 144 11 155 5 

Adózás 59 2 61 2 

Elektronikus bevallás 109  109 3,5 

Összesen 974 111 1085 35 

 
 

Érettségire épülő képzés (esti tagozat) képzési idő: 2 év   

Pénzügyi számviteli ügyintéző (5 0411 09 01) 

 
1/13. évfolyam 1. félév Pénzügyi számviteli ügyintéző (5 0411 09 01) 

630 óra/év, 17,5 óra/hét 

 

Tantárgy  Féléves 

óraszám 

Szabad sáv 

felhaszná-

lás 

Éves ös--

szes óra-

szám 

Heti óra-

szám 

Munkavállalói ismeretek 9  9 0,5 

Gazdasági és jogi alapismeretek 54  54 3 

Vállalkozások működtetésének alapismeretei 57 1,5 58,5 3,25 

Kommunikáció 18  18 1 

Digitális alkalmazások 81  81 4,5 

Alapvizsga tárgyai összesen 219 1,5 220,5 12,25 

Számvitel 54  54 3 

Adózás 18  18 1 
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Gazdálkodási ismeretek 18  18 1 

Gazdasági számítások 9  9 0,5 

Összes 318 1,5 319,5 17,75 

 

1/13. évfolyam 2. félév Pénzügyi számviteli ügyintéző (5 0411 09 01)  

 

Tantárgy  Féléves óra-

szám 

Szabad sáv fel-

használás 

Éves ös--

szes óra-

szám 

Heti óra-

szám 

Számvitel 55 17 72 4 

Adózás 16,5 10,5 27 1,5 

Gazdálkodási ismeretek 18 4,5 22,5 1,25 

Gazdasági számítások 9 18 27 1,5 

Pénzügy 107 1 108 6 

Számviteli esettanulmányok 36 18 54 3 

Összes 241,5 69 310,5 17,25 

 



 

 

179 

 

2/14. évfolyam Pénzügyi számviteli ügyintéző (5 0411 09 01) 

542,5 óra/év, 17,5 óra/hét 

 

Tantárgy Éves óraszám Szabad sáv 

felhasználás 

Éves összes 

óraszám 

Heti óraszám 

Munkavállalói idegen nyelv 31  31 1 

Gazdálkodási ismeretek 36,5 2,5 39 1,25 

Gazdasági számítások 9 22 31 1 

Pénzügy 80 13 93 3 

Irodai szoftverek alkalmazása 46,5  46,5 1,5 

Számvitel 92 1 93 3 

Számviteli esettanulmányok 36 10,5 46,5 1,5 

Számítógépes könyvelés 72 5,5 77,5 2,5 

Adózás 29,5 1 30,5 1 

Elektronikus bevallás 54,5  54,5 1,75 

Összesen 487 55,5 542,5 17,5 
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4.9.3.Turisztikai technikus 5 1015 23 07 
 

A szakképesítés alapadatai 

Megnevezés A szakmai alapadatai 

Az ágazat megnevezése Turizmus-vendéglátás 

A szakma azonosító száma 5 1015 23 07 

A szakma szakmairányai Idegenvezető, Turisztikai szervező 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer 

szerinti szintje 

5 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer 

szerinti szintje 

5 

Ágazati alapoktatás megnevezése turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése nincs 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama Technikumi oktatásban: 375 óra, Érettsé-

gire épülő oktatásban: 200 óra 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenységek, munkaterületek 

Turisztikai szervező szakmairány 

 A turisztikai szervező több területen találkozik a turistával.  

 Utazási irodában információt nyújt, útitervet készít, menetjegyet, szállást foglal, és 
csoportos utazást szervez.  

 Marketing és értékesítési tevékenységet végez, külföldi és belföldi partnerekkel kap-

csolatot tart, be-és kiutazásokat szervez, értékesít. Információkat gyűjt különféle köz-
lekedési eszközökről és szálláshelyekről, ügyfelei igényeinek felmérése után tájékoz-

tatást nyújt utazásuk lebonyolításával kapcsolatban.  

 Útiterveket állít össze, menetjegyeket, vouchereket állít ki.  

 A turista ott-tartózkodásának ideje alatt bemutatja az adott desztináció turisztikai pa-
lettáját, segít a turista tájékoztatásában, programjainak szervezésében. Széleskörű és 

naprakész tudással rendelkezik szakterületén.  

 A turista rajta keresztül ismeri meg az adott desztinációt, hagyományait, gasztronó-

miáját, kultúráját.  

 A turisztikai szervező kiválóan kommunikál magyar és idegen nyelven is.  

 Könnyen alakít ki emberi kapcsolatokat, konfliktushelyzeteket jól kezel. 

Idegenvezető szakmairány 

 Az idegenvezető a külföldi és belföldi turistáknak bemutatja az adott ország természeti 
és kulturális értékeit, társadalmi, gazdasági és politikai helyzetét.  

 A megrendelő igényei szerint tárlatvezetést végez, túrákat vezet, szórakoztató progra-

mokon vesz részt.  
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 Magas szintű magyar és idegen nyelv tudásával segíti a turistákat programjaik alatt, 

egyesesetekben tolmácsol.  

 Munkáját gyalogosan, illetve többfajta közlekedési eszközön végzi.  

 Minden tevékenységéhez alaposan felkészül a desztinációból, attrakciókból és prog-

ramokból, széleskörű műveltségét folyamatosan fejleszti.  

 Telepített idegenvezetőként fogadja a turistákat és ott-tartózkodásuk ideje alatt fakulta-

tív programokat ajánl, szervez és lebonyolít.  

 Az idegenvezető az út során felelős a csoportért és az utazókért, rendkívüli eseménye-

ket szakszerűen, a szabályok betartásával kezel, jegyzőkönyvet készít.  

 Az egész túra alatt kapcsolatot tart az utazás szervezőjével, partnerekkel és szolgálta-

tókkal.  

 Munkájának célja, hogy a rábízott turistákat élményekkel teli, tartalmában az elvárá-

soknak megfelelő utazáson kísérje, vezesse.  

 Az utazás, illetve programok alatt szakmailag helyesen kezeli a különböző utastípuso-

kat, nyitott, elfogadó, udvarias és toleráns magatartásával törekszik a kellemes hangu-
lat kialakítására és fenntartására.  

 Az utazással kapcsolatos elő és utómunkálatokat elvégzi: információkat gyűjt, szelek-
tál, rendszerez a csomagtúrához, az utazás után idegenvezetői jelentést ír, elszámol a 

rábízott pénzeszközökkel, egyéb javakkal, tapasztalatait, ötleteit megosztja az utazás 
szervezőjével.  

 Öltözete, megjelenése mindig az út jellegéhez és az időjárási viszonyokhoz igazodik, 

személyi higiéniája kifogástalan 

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Megnevezés A belépés feltétele  

Iskolai előképzettség érettségi végzettség 

Alkalmassági követelmények 

 Foglalkozás egészségügyi alkalmas-
sági vizsgálat 

 Pályaalkalmassági vizsgálat 

 

szükséges 
 

szükséges 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

A turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás során a tanuló betekintést nyer a cukrász, szakács, 

vendégtéri és turisztikai szakmák tevékenységébe.  

Megkülönbözteti, felhasználás előtt alkalmassá teszi, előkészíti a termékkészítéshez a nyers-

anyagokat, ügyel a minőségükre.  

Kiválasztja a munkafolyamatokhoz szükséges eszközöket, gépeket, kézi szerszámokat, beren-

dezéseket.  

A cukrászati termékkészítés során, tésztákat gyúr, kever, habot ver, kinyújtja, darabolja, kike-

ni, nyomózsákkal alakítja, megsüti, betölti, díszíti a termékeket.  

Az ételkészítés során, főz, párol, pirít, grillez, süt zárt térben és bő zsiradékban, kialakítja a 

termékek ízét, állagát, megjelenését.  
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A vendégtérben éttermi alapterítést végez, a vendég előtt desszerteket, salátákat, alkoholme-

netes kevert italokat készít.  

Megkülönbözteti a szálláshelytípusokat, a régió turisztikai szolgáltatóit, ajánlja a vendégek-

nek a saját turisztikai régióját, természeti adottságait.  

Fogadja a vendéget, ismerteti, felszolgálja a rendelkezésre álló ételeket és italokat.  

Munkatevékenysége során betartja a munkabiztonsági, egészségvédelmi, higiéniai és környe-

zetvédelmi szabályokat, előírásokat.  

Az üzleti érintkezés szabályai szerint kommunikál a munkatársaival, a vendégekkel, betartja, 

a viselkedési szabályokat, elfogadja a különböző nemzeti kultúrák sajátosságait.  

Feladataihoz munkája során szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat használ, szak-

mai információgyűjtéshez a világhálón tájékozódik és hagyományos információs forrásokat 

felhasznál 
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A Turisztikai szervező képzés óratervei nappali munkarendre  

Óraterv a Turisztikai technikus – Turisztikai szervező - szakmairány számára – 2 évfo-

lyamos képzésben - tanulási területek, tantárgyak, témakörök szerinti bontásban 

 

Évfolyamok 1/13. 2/14. 

A képzés 

összes óra-

száma 

Évfolyamok összes óraszámai 
1260 1085 2345 

M
u

n
k

a
v
á
ll
a
ló

i 

is
m

er
et

ek
 

Munkavállalói ismeretek 18 +18 0 36 

Álláskeresés 5 +5   10 

Munkajogi alapismeretek 
5 +5   10 

Munkaviszony létesítése 
5 +5   10 

Munkanélküliség 3 +3   6 

M
u

n
k

a
v
á
ll

a
ló

i 

id
eg

en
 n

y
el

v
 

(t
ec

h
n

ik
u

si
 s

za
k

-

m
á
k

 e
se

té
n

) 

Munkavállalói idegen nyelv 0 62 +77,5 139,5 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések   11 +35.5 46,5 

Önéletrajz és motivációs levél   20 + 11 31 

„Smalltalk” –általános társalgás   11 +20 31 

Állásinterjú   20 +11 31 

T
u

ri
zm

u
s-

v
en

d
ég

lá
tá

s 
a
la

p
o
zá

s 

A munka világa 54 +18 0 72 

Alapvető szakmai elvárások 9 +9   18 

Kommunikáció és vendégkapcsolatok 36   36 

Munkabiztonság és egészségvédelem 9 +9   18 

IKT a vendéglátásban 72 +18 0 90 

Digitális eszközök a vendéglátásban 36   36 

Digitális tananyagtartalmak alkalmazá-
sa 

9 +9   18 

Digitális eszközök a turizmusban 27 +9   36 

Termelési, értékesítési és turisztikai 

alapismeretek 
432 0 432 

A cukrászati termelés alapjai 108   108 

Az ételkészítés alapjai 108   108 

A vendégtéri értékesítés alapjai 108   108 

A turisztikai és szálláshelyi tevékeny-

ség alapjai 108   108 

Tanulási terület összóraszáma 558+36 0 594 

T
u

ri
sz

ti
k

a
i 

te
ch

n
i-

k
u

s 
- 

k
ö
zé

p
sz

in
tű

 

k
ép

zé
s 

Beszerzés és értékesítés 108 0 108 

Utazásszervezés 8   8 

Utazásszervezés- kereslet és kínálat 12   12 

Turisztikai árualap 22   22 

A közlekedés szerepe az idegenforga-

lomban, menetrend- és útvonaltervek 15   15 
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Globális helyfoglalási rendszerek 15   15 

Szállásközvetítő oldalak 15   15 

Fapados és hagyományos menetrend 

szerinti légitársaságok 15   15 

Magyarország világörökségi helyszínei 6   6 

Üzleti kalkuláció és költséggazdál-

kodás 216 248 464 

Árualapok az utazásszervezésben 72   72 

A gazdálkodás, üzleti irányítás tevé-
kenységei 36   36 

Pénzforgalmi dokumentumok 24   24 

Az áfa a turizmus különböző területein 24   24 

Az utazásszervezés számításai 36 104 140 

Elszámolások 24 18 42 

Utókalkuláció   108 108 

Gazdasági elemzések   18 18 

Speciális szolgáltatások 108 0 108 

Bevezetés a pszichológiába 27   27 

Erkölcs, üzleti etikett és kommuniká-
ció 27   27 

Fogyasztói magatartás 54   54 

Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfél-

kapcsolatok 36 +36 77,5 149,5 

Marketingkommunikáció 6 +6   12 

Reklám 8 +8   16 

Személyes eladás 6 +6 12 12 

Eladásösztönzés 16 +16   32 

PR - Public Relations   10 10 

Modern marketingkommunikációs 
eszközök   18 18 

Direkt marketing   9,5 9,5 

Közösségi média   28 28 

Adminisztráció és elszámolás 72 +18 31 121 

Nyilvántartások 12 11 23 

Szerződések 12 10 22 

Forgatókönyv 18 10 28 

Jegyzőkönyv 12   12 

Idegenvezetői jelentés 9 +9   18 

Részvételi jegy 9 +9   18 

Tanulási terület összóraszáma 540 +54 356,5 950,5 
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 Üzleti menedzsment a turizmusban 36 248 284 

Bevétel gazdálkodás 36 52 88 

Létszám és bérgazdálkodás   90 90 

Vezetés a gyakorlatban   11 11 

Vállalkozás indítása   95 95 
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Turizmusmarketing és protokoll 0 124 124 

A marketing alapjai   7 7 

Marketingstratégia   7 7 

Szervezeti marketing   7 7 

Piackutatás   7 7 

Brandmarketing   7 7 

Turizmusmarketing    31 31 

Etikett és protokoll   43 43 

Protokolláris rendezvények és nemzet-

közi protokoll   15 15 

Ország ismeret idegen nyelven 0 217 217 

Kulturális turizmus   31 31 

Egészségturizmus   31 31 

Bor- és gasztroturizmus   31 31 

Hungarikumok   31 31 

Vonzerők és turisztikai termékek cso-

portosítása tematikus utak, városláto-
gatások mentén   93 93 

Tanulási terület összóraszáma 36 589 625 

Egybefüggő szakmai gyakorlat 200 0 0 

Éves óraszám összesen 1152 1007,5 2159,5 

Szabad éves órakeret 108 77,5 180,5 

Heti  óraszám összesen 1260 1085 2345 

 

A 2 évfolyamos képzés – Turisztikai szervező - éves óraszámai tantárgyak és évfolyamok 

szerinti bontásban 

Tantárgyak 
Évfolyamok Összes 

óra 1/13. 2/14. 

Munkavállalói ismeretek 18+18 0 36 

Munkavállalói idegen nyelv 0 62+77,5 139,5 

A munka világa 54+18 0 72 

IKT a vendéglátásban 72+18 0 90 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 432 0 432 

Beszerzés és értékesítés 108 0 108 

Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás 216 248 464 

Speciális szolgáltatások 108 0 108 

Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok 36+36 77,5 139,5 

Adminisztráció és elszámolás 72+18 31 121 

Üzleti menedzsment a turizmusban 36 248 284 

Turizmusmarketing és protokoll 0 124 124 

Ország ismeret magyar nyelven 0 217 217 

Programterv szerinti összes éves óraszám 1152 1007,5 2159,5 

Szabad éves órakeret 108 77,5 185,5 
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Összes éves óraszám 1260 1085 2345 

Egybefüggő szakmai gyakorlat 200 0 0 

 

A 2 évfolyamos – Turisztikai szervező – képzés heti óraszámai tantárgyak és évfolyamok 

szerinti bontásban  

Tantárgyak 
Évfolyamok Összes 

óra 1/13. 2/14. 

Munkavállalói ismeretek (1. félévben) 0,5 +0,5 0 1 

Munkavállalói idegen nyelv  (1. félévben) 0 2 +2,5 4,5 

A munka világa  (1. félévben) 1,5 +0,5 0 2 

IKT a vendéglátásban  (1. félévben) 2 +0,5 0 2,5 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek (1. 

félévben) 
12 0 12 

I.féléves óraszám összesen 17,5 
  

Beszerzés és értékesítés 3  0 3 

Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás 6 8 14 

Speciális szolgáltatások 3 0 3 

Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok 1 +1 2,5  4,5 

Adminisztráció és elszámolás 2 +0,5 1  3,5 

Üzleti menedzsment a turizmusban 1  8 9 

Turizmusmarketing és protokoll 0 4 4 

Ország ismeret idegen nyelven 0 7 7 

II. féléves óraszámok összesen 17,5 

  Programterv szerinti összes heti óraszám 32 32,5 64,5 

Szabad heti órakeret 3 2,5 5,5 

Összes heti óraszám 35 35 70 

Egybefüggő szakmai gyakorlat 200 0 0 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret –a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza-

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző 

iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szabad sáv felhasználását az alábbi táblázat 

mutatja: 

Szabad órakeret felhasználása (a programtanterv óraszámai alapján keletkezett) 

Tantárgyak 
Évfolyamok Összes 

éves 

óra 1/13. 2/14. 

Munkavállalói ismeretek (1. félévben) 0,5 

 

0,5 

A munka világa (1. félévben) 0,5 

 

0,5 

IKT a vendéglátásban (1. félévben) 0,5 

 

0,5 

Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok (1.félévben) 1 

 

1 
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Adminisztráció és elszámolás (2. félévben) 0,5 

 

0,5 

Munkavállalói idegen nyelv (2/14. évfolyamon) 

 

2,5 2,5 

Felhasznált heti összes óraszám 3 2,5 5,5 

Az elmélet és a gyakorlat a programtantervben nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. 

Az alábbi táblázat mutatja az intézményben a heti óraszámok – egy tervezett - elmélet és gya-

korlat szerinti bontását: 

 

A tantárgyak heti óraszámainak bontása elmélet és gyakorlat szerint  

Tantárgyak 

1/13.Évfolyam Összes 

éves 

óra 

2/14.Évfolyam Összes 

éves 

óra Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat 

Munkavállalói ismeretek (1. fél-
évben) 

1 0 1 - - - 

Munkavállalói idegen nyelv  (1. 

félévben) 
0 - 0 4,5 - 4,5 

A munka világa  (1. félévben) 2 0 2 - - - 

IKT a vendéglátásban  (1. félév-
ben) 

- 2,5 2,5 - - - 

Termelési, értékesítési és turiszti-
kai alapismeretek (1. félévben) 

6 6 12 - - - 

I. féléves óraszámok összesen 9 8,5 17,5   
 

Beszerzés és értékesítés 1 2 3 - - - 

Üzleti kalkuláció és költséggaz-

dálkodás 
2 4 6 2 6 8 

Speciális szolgáltatások 2 1 3 - - - 

Reklám és vásárlásösztönzés, 
ügyfélkapcsolatok 

1 1 2 1,5 1 2,5 

Adminisztráció és elszámolás 1,5 1 2,5 0,5 0,5 1 

Üzleti menedzsment a turizmus-
ban 

0,5 0,5 1 5 3 8 

Turizmusmarketing és protokoll - - - 2 2 4 

Ország ismeret idegen nyelven - - - 1 6 7 

II.féléves óraszámok összesen 8 9,5 17,5   
 

Összes heti óraszám 17 18 35 16,5 18,5 35 

Egybefüggő szakmai gyakorlat - 200 200 - - - 
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A Turisztikai szervező képzés óratervei esti munkarendre  

A 2 évfolyamos képzés – Turisztikai szervező - éves óraszámai tantárgyak és évfolyamok 

szerinti bontásban 

Tantárgyak 
Évfolyamok Összes 

óra 1/13. 2/14. 

Munkavállalói ismeretek 9+9 0 18 

Munkavállalói idegen nyelv 0 31+46,5 77,5 

A munka világa 27+9 0 36 

IKT a vendéglátásban 36+18 0 54 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 216 0 216 

Beszerzés és értékesítés 54 0 54 

Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás 108 124 232 

Speciális szolgáltatások 54 0 54 

Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok 18+18 31 77 

Adminisztráció és elszámolás 36 15,5 77 

Üzleti menedzsment a turizmusban 18 124 142 

Turizmusmarketing és protokoll 0 62 62 

Ország ismeret magyar nyelven 0 108,5 108,5 

Összes éves óraszám 630 542,5 1172,5 

Egybefüggő szakmai gyakorlat 100 0 0 

 

A 2 évfolyamos – Turisztikai szervező – képzés heti óraszámai tantárgyak és évfolyamok 

szerinti bontásban  

 

Tantárgyak 
Évfolyamok Összes 

óra 1/13. 2/14. 

Munkavállalói ismeretek (1. félévben) 0,5  0 0,5 

Munkavállalói idegen nyelv  (1. félévben) 0 2,5 2,5 

A munka világa  (1. félévben) 1 0 1 

IKT a vendéglátásban  (1. félévben) 1,5 0 1,5 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 
(1.élévben) 

6 0 6 

I.féléves óraszámok összesen 9 
  

Beszerzés és értékesítés 1,5 0 1,5 

Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás 3 4 7 

Speciális szolgáltatások 1,5 0 1,5 

Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok 1  1  2 

Adminisztráció és elszámolás 1 0,5 1,5 

Üzleti menedzsment a turizmusban 0,5  4 4,5 

Turizmusmarketing és protokoll 0 2 2 

Országismeret idegen nyelven 0 3,5 3,5 

II.féléves óraszámok összesen 8,5 

  Összes heti óraszám 17,5 17,5 35 
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A tantárgyak heti óraszámainak bontása elmélet és gyakorlat szerint  

Tantárgyak 
1/13.Évfolyam Összes 

éves 

óra 

2/14.Évfolyam Összes 

éves 

óra Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat 

Munkavállalói ismeretek (1. fél-

évben) 
0,5 0 0,5 - - - 

Munkavállalói idegen nyelv  
(1. félévben) 

0 - 0 2,5 - 2,5 

A munka világa (1. félévben) 1 0 1 - - - 

IKT a vendéglátásban  
(1. félévben) 

- 1,5 1,5 - - - 

Termelési, értékesítési és turiszti-

kai alapismeretek (1. félévben) 
3 3 6 - - - 

I.féléves óraszámok összesen 4,5 4,5 9   
 

Beszerzés és értékesítés 0,5 1 1,5 - - - 

Üzleti kalkuláció és költséggaz-
dálkodás 

1 2 3 1 3 4 

Speciális szolgáltatások 1 0,5 1,5 - - - 

Reklám és vásárlásösztönzés, 
ügyfélkapcsolatok 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

Adminisztráció és elszámolás 0,5 0,5 1 0,5  0,5 

Üzleti menedzsment a turizmus-
ban 

0,5 
 

0,5 2,5 1,5 4 

Turizmusmarketing és protokoll - - - 1 1 2 

Ország ismeret idegen nyelven - - - 0,5 3 3,5 

II. féléves óraszámok összesen 4 4,5 8,5   
 

Összes heti óraszám 8,5 9 17,5 8,5 9 17,5 

Egybefüggő szakmai gyakorlat - 100 100 - - - 

 

 

Az Idegenvezető képzés óratervei nappali munkarendre  

Óraterv a Turisztikai technikus – Idegenvezető - szakmairány számára – 2 évfolyamos 

képzésben - tanulási területek, tantárgyak, témakörök szerinti bontásban 

 

Évfolyamok 1/13. 2/14. 

A képzés 

összes óra-

száma 

Évfolyamok összes óraszámai 1260 1085 2345 
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 Munkavállalói ismeretek 18 +18 0 36 

Álláskeresés 5 +5   10 
Munkajogi alapismeretek 

5 +5   10 
Munkaviszony létesítése 

5 +5   10 
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Munkanélküliség 3 +3   6 
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Munkavállalói idegen nyelv 0 62 +77,5 139,5 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések   11 +35.5 46,5 

Önéletrajz és motivációs levél   20 + 11 31 

„Smalltalk” –általános társalgás   11 +20 31 

Állásinterjú   20 +11 31 
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A munka világa 54 +18 0 72 

Alapvető szakmai elvárások 9 +9   18 

Kommunikáció és vendégkapcsolatok 36   36 

Munkabiztonság és egészségvédelem 9 +9   18 

IKT a vendéglátásban 72 +18 0 90 

Digitális eszközök a vendéglátásban 36   36 

Digitális tananyagtartalmak alkalmazá-
sa 

9 +9   18 

Digitális eszközök a turizmusban 27 +9   36 

Termelési, értékesítési és turisztikai 

alapismeretek 
432 0 432 

A cukrászati termelés alapjai 108   108 

Az ételkészítés alapjai 108   108 

A vendégtéri értékesítés alapjai 108   108 

A turisztikai és szálláshelyi tevékeny-
ség alapjai 108   108 

Tanulási terület összóraszáma 558+36 0 594 
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Beszerzés és értékesítés 108 0 108 

Utazásszervezés 8   8 

Utazásszervezés- kereslet és kínálat 12   12 

Turisztikai árualap 22   22 

A közlekedés szerepe az idegenforga-
lomban, menetrend- és útvonaltervek 15   15 

Globális helyfoglalási rendszerek 15   15 

Szállásközvetítő oldalak 15   15 

Fapados és hagyományos menetrend 
szerinti légitársaságok 15   15 

Magyarország világörökségi helyszínei 6   6 

Üzleti kalkuláció és költséggazdálko-

dás 216 248 464 

Árualapok az utazásszervezésben 72   72 

A gazdálkodás, üzleti irányítás tevé-

kenységei 36   36 

Pénzforgalmi dokumentumok 24   24 

Az áfa a turizmus különböző területein 24   24 

Az utazásszervezés számításai 36 104 140 

Elszámolások 24 18 42 
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Utókalkuláció   108 108 

Gazdasági elemzések   18 18 

Speciális szolgáltatások 108 0 108 

Bevezetés a pszichológiába 27   27 

Erkölcs, üzleti etikett és kommunikáció 27   27 

Fogyasztói magatartás 54   54 

Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfél-

kapcsolatok 36 +36 77,5 149,5 

Marketingkommunikáció 6 +6   12 

Reklám 8 +8   16 

Személyes eladás 6 +6 12 12 

Eladásösztönzés 16 +16   32 

PR - Public Relation   10 10 

Modern marketingkommunikációs esz-
közök   18 18 

Direkt marketing   9,5 9,5 

Közösségi média   28 28 

Adminisztráció és elszámolás 72 +18 31 121 

Nyilvántartások 12 11 23 

Szerződések 12 10 22 

Forgatókönyv 18 10 28 

Jegyzőkönyv 12   12 

Idegenvezetői jelentés 9 +9   18 

Részvételi jegy 9 +9   18 

Tanulási terület összóraszáma 540 +54 356,5 950,5 
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Idegenvezetés 36 248 284 

Útvonaltervezés 36 47 83 

Közlekedési eszközökhöz és helyszí-

nekhez kapcsolódó idegenvezetés   83 83 

Célcsoportok sajátosságai   20 20 

Konfliktus- és panaszkezelés, rendkí-

vüli helyzetek   31 31 

Az információközlés írásbeli és szóbeli 
módjai, IKT az idegenvezetésben   31 31 

Idegenvezetői adminisztráció, doku-

mentumtípusok kezelése   31 31 

Turizmusmarketing és protokoll 0 124 124 

A marketing alapjai   7 7 

Marketingstratégia   7 7 

Szervezeti marketing   7 7 

Piackutatás   7 7 

Brandmarketing   7 7 

Turizmusmarketing    31 31 

Etikett és protokoll   43 43 
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Protokolláris rendezvények és nemzet-
közi protokoll   15 15 

Ország ismeret idegen nyelven 0 217 217 

Kulturális turizmus   31 31 

Egészségturizmus   31 31 

Bor- és gasztroturizmus   31 31 

Hungarikumok   31 31 

Vonzerők és turisztikai termékek cso-
portosítása tematikus utak, városlátoga-

tások mentén   93 93 

Tanulási terület összóraszáma 36 589 625 

Egybefüggő szakmai gyakorlat 200 0 0 

Éves óraszám összesen 1152 1007,5 2159,5 

Szabad éves órakeret 108 (3) 77,5 (2,5) 185,5 (5,5) 

Heti óraszám összesen 1260 1085 2345 

 

A 2 évfolyamos képzés - Idegenvezető - éves óraszámai tantárgyak és évfolyamok szerin-

ti bontásban 

Tantárgyak 
Évfolyamok Összes 

óra 1/13. 2/14. 

Munkavállalói ismeretek 18+18 0 36 

Munkavállalói idegen nyelv 0 62+77,5 139,5 

A munka világa 54+18 0 72 

IKT a vendéglátásban 72+18 0 90 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 432 0 432 

Beszerzés és értékesítés 108 0 108 

Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás 216 248 464 

Speciális szolgáltatások 108 0 108 

Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok 36+36 77,5 139,5 

Adminisztráció és elszámolás 72+18 31 121 

Idegenvezetés 36 248 284 

Turizmusmarketing és protokoll 0 124 124 

Ország ismeret idegen nyelven 0 217 217 

Programterv szerinti összes éves óraszám 1152 1007,5 2159,5 

Szabad éves órakeret 108 77,5 185,5 

Összes éves óraszám 1260 1085 2345 

Egybefüggő szakmai gyakorlat 200 0 0 

 

A 2 évfolyamos képzés – Idegenvezető - heti óraszámai tantárgyak és évfolyamok szerin-

ti bontásban 

Tantárgyak 
Évfolyamok Összes 

éves 1/13. 2/14. 
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óra 

Munkavállalói ismeretek (1. félévben) 0,5 +0,5 0 1 

Munkavállalói idegen nyelv  (1. félévben) 0 2 +2,5 4,5 

A munka világa  (1. félévben) 1,5 +0,5 0 2 

IKT a vendéglátásban (1. félévben) 2 +0,5 0 2,5 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 
(1. félévben) 

12 0 12 

I.féléves óraszám összesen 17,5 
  

Beszerzés és értékesítés 3  0 3 

Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás 6 8 14 

Speciális szolgáltatások 3 0 3 

Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok 1 +1 2,5  4,5 

Adminisztráció és elszámolás 2 +0,5 1  3,5 

Idegenvezetés 1  8 9 

Turizmusmarketing és protokoll 0 4 4 

Ország ismeret idegen nyelven 0 7 7 

Programterv szerinti összes heti óraszám 32 32,5 64,5 

Szabad heti órakeret 3 2,5 5,5 

Összes heti óraszám 35 35 70 

Egybefüggő szakmai gyakorlat 200 0 0 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret –a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza-

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző 

iskola szakmai programjában kell rendelkezni. A szabad sáv felhasználását az alábbi táblázat 

mutatja: 

Szabad órakeret felhasználása (a programtanterv óraszámai alapján keletkezett) 

Tantárgyak 
Évfolyamok Összes 

óra 1/13. 2/14. 

Munkavállalói ismeretek (1. félévben) 0,5 

 

0,5 

A munka világa (1. félévben) 0,5 

 

0,5 

IKT a vendéglátásban (1. félévben) 0,5 

 

0,5 

Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok 

(1.félévben) 1 

 

1 

Adminisztráció és elszámolás (2. félévben) 0,5 

 

0,5 

Munkavállalói idegen nyelv (2/14. évfolyamon) 
 

2,5 2,5 

Felhasznált heti összes óraszám 3 2,5 5,5 

 

Az elmélet és a gyakorlat a programtantervben nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. 

Az alábbi táblázat mutatja az intézményben a heti óraszámok – egy tervezett - elmélet és gya-

korlat szerinti bontását: 



 

 

194 

 

 

 

 

A tantárgyak heti óraszámainak bontása elmélet és gyakorlat szerint  

Tantárgyak 
1/13.Évfolyam Összes 

éves 

óra 

2/14.Évfolyam Összes 

éves 

óra Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat 

Munkavállalói ismeretek (1. fél-
évben) 

1 0 1 - - - 

Munkavállalói idegen nyelv  

(1. félévben) 
0 - 0 4,5 - 4,5 

A munka világa (1. félévben) 2 0 2 - - - 

IKT a vendéglátásban  

(1. félévben) 
- 2,5 2,5 - - - 

Termelési, értékesítési és turiszti-
kai alapismeretek (1. félévben) 

6 6 12 - - - 

I. féléves óraszámok összesen 9 8,5 17,5   
 

Beszerzés és értékesítés 1 2 3 - - - 

Üzleti kalkuláció és költséggaz-

dálkodás 
2 4 6 2 6 8 

Speciális szolgáltatások 2 1 3 - - - 

Reklám és vásárlásösztönzés, 

ügyfélkapcsolatok 
1 1 2 1,5 1 2,5 

Adminisztráció és elszámolás 1,5 1 2,5 0,5 0,5 1 

Idegenvezetés 0,5 0,5 1 5 3 8 

Turizmusmarketing és protokoll - - - 2 2 4 

Ország ismeret idegen nyelven - - - 1 6 7 

II. féléves óraszámok összesen 8 9,5 17,5   
 

Összes heti óraszám 17 18 35 16,5 18,5 35 

Egybefüggő szakmai gyakorlat - 200 200 - - - 

 

 

Az Idegenvezető képzés óratervei esti munkarendre 

A 2 évfolyamos képzés – Idegenvezető - éves óraszámai tantárgyak és évfolyamok szerin-

ti bontásban 

Tantárgyak 
Évfolyamok Összes 

óra 1/13. 2/14. 

Munkavállalói ismeretek 9+9 0 18 

Munkavállalói idegen nyelv 0 31+46,5 77,5 

A munka világa 27+9 0 36 

IKT a vendéglátásban 36+18 0 54 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 216 0 216 
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Beszerzés és értékesítés 54 0 54 

Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás 108 124 232 

Speciális szolgáltatások 54 0 54 

Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok 18+18 31 77 

Adminisztráció és elszámolás 36 15,5 77 

Idegenvezetés 18 124 142 

Turizmusmarketing és protokoll 0 62 62 

Ország ismeret magyar nyelven 0 108,5 108,5 

Összes éves óraszám 630 542,5 1172,5 

Egybefüggő szakmai gyakorlat 100 0 100 

 

A 2 évfolyamos – Idegenvezető – képzés heti óraszámai tantárgyak és évfolyamok szerin-

ti bontásban  

 

Tantárgyak 
Évfolyamok Összes 

óra 1/13. 2/14. 

Munkavállalói ismeretek (1. félévben) 0,5  0 0,5 

Munkavállalói idegen nyelv (1. félévben) 0 2,5 2,5 

A munka világa (1. félévben) 1 0 1 

IKT a vendéglátásban (1. félévben) 1,5 0 1,5 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 
(1.élévben) 

6 0 6 

I.féléves óraszámok összesen 9 
  

Beszerzés és értékesítés 1,5 0 1,5 

Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás 3 4 7 

Speciális szolgáltatások 1,5 0 1,5 

Reklám és vásárlásösztönzés, ügyfélkapcsolatok 1  1  2 

Adminisztráció és elszámolás 1 0,5 1,5 

Idegenvezetés 0,5  4 4,5 

Turizmusmarketing és protokoll 0 2 2 

Ország ismeret idegen nyelven 0 3,5 3,5 

II. féléves óraszám összesen 8,5 

  Összes heti óraszám 17,5 17,5 35 

 

A tantárgyak heti óraszámainak bontása elmélet és gyakorlat szerint  

Tantárgyak 
1/13.Évfolyam Összes 

éves 

óra 

2/14.Évfolyam Összes 

éves 

óra Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat 

Munkavállalói ismeretek (1. fél-
évben) 

0,5 0 0,5 - - - 

Munkavállalói idegen nyelv 

(1. félévben) 
0 - 0 2,5 - 2,5 

A munka világa (1. félévben) 1 0 1 - - - 

IKT a vendéglátásban - 1,5 1,5 - - - 
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(1. félévben) 

Termelési, értékesítési és turiszti-
kai alapismeretek (1. félévben) 

3 3 6 - - - 

I.féléves óraszámok összesen 4,5 4,5 9   
 

Beszerzés és értékesítés 0,5 1 1,5 - - - 

Üzleti kalkuláció és költséggaz-

dálkodás 
1 2 3 1 3 4 

Speciális szolgáltatások 1 0,5 1,5 - - - 

Reklám és vásárlásösztönzés, 

ügyfélkapcsolatok 
0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

Adminisztráció és elszámolás 0,5 0,5 1 0,5  0,5 

Idegenvezetés 0,5 
 

0,5 2,5 1,5 4 

Turizmusmarketing és protokoll - - - 1 1 2 

Ország ismeret idegen nyelven - - - 0,5 3 3,5 

II. féléves óraszámok összesen 4 4,5 8,5   
 

Összes heti óraszám 8,5 9 17,5 8,5 9 17,5 

Egybefüggő szakmai gyakorlat - 100 100 - - - 
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4.10. Projektoktatás, projekthetek tematikája 
 

Projekt  Fejlesztendő kompetenciák 
A projekt  
és a PTT 

kapcsolata 

A projekt  
és a KKK 
kapcsolata 

Szá-

ma 
Témája Célja 

Készségek,  

képeségek 
Ismeretek 

Önállóság, 

felelősség 
mértéke 

Attitűdök 

Digitális 

kompeten-
ciák 

1. Gazdasági 
alapfogalmak 

rendszerezése  
– 9. évf. 

Fejlessze a tanulók 
ismereteit a gazda-

sági élet alapvető 
területeiről (szük-

ségletek, javak, 
gazdasági körfor-
gás, termelés, ter-

melési tényezők, 
munkamegosztás, 

gazdálkodás, piac), 
megismertesse a 
gazdasági élet sze-

replőit és kapcsola-
taikat. 

Bemutatja az 
egyes alapfoga-

lom csoportok 
jellegzetességeit. 

Ismeri a legfon-
tosabb gazdasági 

alapfogalmak 
jellemzőit, fajtá-

it. 

Tanári irányí-
tással végzi 

feladatát. 

Belátja a 
gazdaság 

működési 
szabályai-

nak fontos-
ságát. 

Adatok, 
információk 

keresése 
digitális 

eszközön 
vagy inter-
neten, az 

eredmények 
kiválasztása 

és feldolgo-
zása útmu-
tató alapján. 

Gazdasági 
és jogi alap-

ismeretek 
– 8 óra 

 
Digitális 
alkalmazá-

sok 
- 10 óra 

A KKK-ban 
meghatáro-

zott szakmai 
követelmé-

nyek közül a 
projekthez 
tartozók:  

1., 14., 15., 
18. 

2. Háztartások 

költségvetése  
- 9. évf. 

A tanulók ismerjék 

a háztartás felada-
tait, bevételeit és 
kiadásait, a háztar-

tás pénzgazdálko-
dását. Példákon 

keresztül mutassák 
be a háztartás be-
vételeinek és ki-

adásainak szerke-
zetét. 

Példákon keresz-

tül bemutatja a 
háztartások leg-
fontosabb bevéte-

leit, kiadásait és 
értelmezi a költ-

ségvetés egyenle-
gét. 

Ismeri a háztar-

tás feladatait, 
bevételeit és kia-
dásait, a háztar-

tás pénzgazdál-
kodását. 

Instrukció 

alapján rész-
ben önállóan, 
csoportmun-

kában végzi 
feladatát. 

Belátja a 

gazdaság 
működési 
szabályai-

nak fontos-
ságát. 

Adatok, 

információk 
keresése 
digitális 

eszközön 
vagy inter-

neten, az 
eredmények 
kiválasztása 

és feldolgo-
zása útmu-

Gazdasági 

és jogi alap-
ismeretek 
 – 10 óra 

 
Digitális 

alkalmazá-
sok 
- 8 óra 

A KKK-ban 

meghatáro-
zott szakmai 
követelmé-

nyek közül a 
projekthez 

tartozók:  
11., 15., 18. 
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tató alapján. 

3. Vállalkozás 
alapítása, tevé-

kenységi kör 
bemutatása 
- 10. évf. 

Tudják jellemezni 
a vállalkozások és 

a többi gazdasági 
szereplő kapcsola-
tát és megkülön-

böztetni az egyes 
vállalkozási for-

mákat. 
 
Megadott kommu-

nikációs helyzet 
elemzésével meg-

fogalmazza a 
kommunikációs 
probléma okát, 

megoldására javas-
latot tesz: kifejezi 

egyetértését vagy 
egyet nem értését, 
érvel, indokol, ma-

gyaráz, tanácsol. 

Azonosítja az 
egyes vállalkozási 

formákat és elem-
zi azok előnyeit és 
hátrányait. 

Tisztában van az 
egyes vállalko-

zási formák jel-
lemzőivel. 

Tanári irányí-
tással, cso-

portmunkában 
végzi felada-
tát. 

Belátja a 
gazdaság 

működési 
szabályai-
nak fontos-

ságát. 

Adatok, 
infor-

mációk ke-
resése digi-
tális eszkö-

zön vagy 
interneten, 

az eredmé-
nyek kivá-
lasztása és 

feldolgozá-
sa útmutató 

alapján. 

Gazdasági 
és jogi alap-

ismeretek  
– 10 óra 
 

Digitális 
alkalmazá-

sok 
- 4 óra 
 

Vállalkozá-
sok működ-

tetésének 
alapismere-
tei 

- 22 óra 

A KKK-ban 
meghatáro-

zott szakmai 
követelmé-
nyek közül a 

projekthez 
tartozók:  

3., 4., 5., 8.,  
14., 15., 16., 
17., 18. 

4. Vállalkozások 
finanszírozása, 

hitelkonstruk-
ciók 
- 11. évf. 

A tanuló érdeklőd-
jön a mindenkori 

gazdaságpolitikai 
és pénzügypolitikai 
célok és megvaló-

sításuk módjai 
iránt, eligazodjon a 

pénzügy intéz-
ményrendszerében 
és ismerje az alap-

Tájékozódik a 
pénzügyi piaci 

kondíciókról. 
Közreműködik a 
banki termékek 

(kamat, díj, juta-
lékok figyelembe-

vételével) kivá-
lasztásában. 
 

Adatokat szol-
gáltat a hitelké-

relem összeállí-
tásához. Gon-
doskodik a tör-

lesztőrészletek 
kifizetéséről, 

figyeli a hitel-
kamatot és a 
hitelkeretet. 

Tanári irányí-
tással, cso-

portmunkában 
végzi felada-
tát. 

Fogékony 
az új in-

formációk 
befogadá-
sára. A 

minőségi 
munka-

végzés 
érdekében 
követi a 

Digitális 
tartalmak 

létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 

szerkesztése 
változatos 

programok, 
alkalmazá-
sok együttes 

Gazdasági 
számítások 

- 6 óra 
 
Pénzügy  

- 30 óra 

A KKK-ban 
meghatáro-

zott szakmai 
követelmé-
nyek közül a 

projekthez 
tartozók:  

7., 8., 11., 
18., 19. 
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vető pénzügyi 
szolgáltatásokat. 

 
A tanuló megértse 
és a mindennapi 

életben alkalmazni 
is tudja, hogy a 

pénznek időértéke 
van a különböző 
időpontokban ese-

dékes pénzáramok 
tekintetében, akár a 

betétgyűjtéshez, 
akár a hitelfelvé-
telhez kapcsolódó-

an. 

Adatokat szolgál-
tat a hitelkérelem 

összeállításához. 
Gondoskodik a 
törlesztőrészletek 

kifizetéséről, fi-
gyeli a hitelkama-

tot és a hitelkere-
tet. 

 
Tudja a hitelezé-

si eljárás mene-
tét. Ismeri a köl-
csöntörlesztés-

sel, hiteldíjjal 
kapcsolatos 

számításokat. 

szakmájá-
val kapcso-

latos jog-
szabályi 
változáso-

kat. Törek-
szik a pon-

tos, átte-
kinthető, 
munka-

végzésre. 

használatá-
val. 

5. Statisztikus 
adatok feldol-

gozása, grafi-
kus ábrázolása 
- 11. évf. 

Fejlessze a tanulók 
gazdasági-pénz-

ügyi kompetenciá-
it, logikai készsé-
geit. Megalapozza, 

támogassa és elmé-
lyítse a tanulók 

gazdasági jellegű 
gondolkodását, a 
pénzügyi-szám-

viteli és statisztikai 
logika megértését, 

amellyel a szakmai 
tárgyak eredmé-
nyessége növelhe-

tő. 

A statisztikai ki-
mutatásokat kriti-

kusan értelmezi. 

Ismeri a statisz-
tikai adatgyűjtés 

feldolgozási 
módjait, az alap-
vető statisztikai 

mutatószámokat. 

Tanári irányí-
tással, cso-

portmunká-
ban végzi fel-
adatát. 

Fogékony 
az új in-

formációk 
befogadá-
sára. A 

minőségi 
munka-

végzés 
érdekében 
követi a 

szakmájá-
val kapcso-

latos jog-
szabályi 
változáso-

kat. Törek-

Digitális 
tartalmak 

létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 

szerkesztése 
változatos 

programok, 
alkalmazá-
sok együttes 

használatá-
val. 

Gazdasági 
számítások 

- 30 óra 
 

Pénzügy  

- 6 óra 

A KKK-ban 
meghatáro-

zott szakmai 
követelmé-
nyek közül a 

projekthez 
tartozók:  

2., 21. 
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Fejlessze az önálló 

és rendszerezett 
gondolkodást. 

szik a pon-
tos, átte-

kinthető, 
munka-
végzésre. 

6. Pénzügyi pia-

cok és termé-
keik. 

 
Különböző 
biztosítási 

konstrukciók 
összehasonlítá-

sa. 
- 12. évf. 

Alkalmas legyen 

arra, hogy megha-
tározza és kiválas--

sza a pénzforgalom 
lebonyolításának a 
vállalkozás számá-

ra leginkább meg-
felelő módját, és 

segítsen eligazodni 
a pénzügyi piacon 
kínált értékpapírok 

fajtái között.  
A tanuló megis-

merje a nemzetközi 
elszámolási eszkö-
zök árfolyam-

alakulásának hatá-
sát a gazdasági 

szférára. A tanuló 
megértse és a min-
dennapi életben 

alkalmazni is tudja, 
hogy a pénznek 

időértéke van a 
különböző időpon-
tokban esedékes 

pénzáramok tekin-

Tájékozódik a 

pénzügyi piaci 
kondíciókról. 

Közreműködik a 
banki termékek 
(kamat, díj, juta-

lékok figyelembe-
vételével) kivá-

lasztásában. 
 
Közreműködik a 

biztosítási termé-
kek kiválasztásá-

ban. 

Különbséget tud 

tenni monetáris 
és nem monetá-

ris közvetítők 
között. Ismeri a 
bankügyletek 

típusait. 
 

Ismeri a biztosí-
tási termékeket. 

Tanári irányí-

tással, cso-
portmunkában 

végzi felada-
tát. 

Fogékony 

az új in-
formációk 

befogadá-
sára. A 
minőségi 

munka-
végzés 

érdekében 
követi a 
szakmájá-

val kapcso-
latos jog-

szabályi 
változáso-
kat. Törek-

szik a pon-
tos, átte-

kinthető, 
munka-
végzésre. 

Összetett 

információ-
gyűjtés és -

tárolás, kre-
atív megol-
dásokkal, 

egyszerű 
struktúrá-

ban. 

Pénzügy 

- 30 óra 
 

Gazdasági 
számítások 
- 6 óra 

A KKK-ban 

meghatáro-
zott szakmai 

követelmé-
nyek közül a 
projekthez 

tartozók:  
13., 14., 20. 
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tetében, akár a be-
tétgyűjtéshez, akár 

a hitelfelvételhez 
kapcsolódóan. Le-
gyen képes a tanu-

ló egyszerű befek-
tetési, értékpapír-

árfolyam- és ho-
zamszámításon 
keresztül dönteni a 

beruházás megva-
lósításáról, a vásár-

lási-eladási szán-
dékról. 
 

Ismerje a biztosí-
tással kapcsolatos 

alapfogalmakat és 
legyen képes meg-
különböztetni a 

különböző biztosí-
tási ágakat. 

7. Egy vállalat 

tevékenységé-
nek, környeze-
tének, vagyoni 

és jövedelmi 
helyzetének 

komplex be-
mutatása és 
elemzése  

- 13. évf. 

A tanuló legyen 

képes átlátni egy 
vállalat teljes mű-
ködését, vagyoni és 

jövedelmi helyze-
tét. 

 
 

Beszámoló készí-

tése és elemzése 
pénzügyi mutatók 
segítségével. 

Adó- és járulék-
bevallásokat ké-

szít. 
 
ÁNYK-program 

szakszerű haszná-

Ismeri a külön-

böző adónemek 
elszámolási sza-
bályait. 

 
Alapvető gazda-

sági események 
könyvelése, va-
gyonelemek 

értékelése. 

Önálló fel-

adatvégzés. 

Fogékony 

az új in-
formációk 
befogadá-

sára. A 
minőségi 

munka-
végzés 
érdekében 

követi a 

Információk 

megosztása, 
kommuni-
káció kez-

deményezé-
se és foga-

dása prog-
ramok ös--
szetettebb 

funkcióival, 

Számvitel 

- 114 óra 
 
Számviteli 

esettanul-
mányok 

- 36 óra 
 
Pénzügy 

- 67 óra 

A KKK-ban 

meghatáro-
zott szakmai 
követelmé-

nyek közül a 
projekthez 

tartozók:  
3., 4., 5., 6., 
15., 16., 17., 

21. 
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lata. 
 

A számviteli tör-
vény ismerete és 
gyakorlati alkal-

mazása. 
 

Könyvelő-
program szaksze-
rű használata. 

 
Beszámolókészí-

tés. 
 
Pénzügyi elem-

zést készít. 

szakmájá-
val kapcso-

latos jog-
szabályi 
változáso-

kat. Pon-
tosságra, 

precizitás-
ra törek-
szik. 

a netikett 
szabályai-

nak betartá-
sával. 

 
Adózás 

- 92 óra 
 
Számítógé-

pes könyve-
lés 

- 144 óra 
 
Elektroni-

kus bevallás 
- 109 óra 

 
Gazdálkodá-
si ismeretek 

- 36 óra 
 

Irodai 
szoftverek 
alkalmazása 

- 93 óra 
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4.11. Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

 
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes telje-

sítése.  
 

Írásbeli vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdasági interaktív írásbeli alapvizsga  

 
A vizsgatevékenység leírása: 
Számítógép alkalmazásával oldja meg a tanuló a feladatokat.  

 20 kérdés, a kérdések sorrendje véletlenszerű.  

 Témakörök: 8 db kérdés a gazdaság működése és szereplői témához, 2 db kérdés ügyvite-

li, levelezési, kommunikációs ismeretek témához, 7 kérdés a vállalkozások működése, 
adózási alapfogalmak témához, 3 db kérdés statisztika, adatkezelés témához.  

Kérdés típusa:  

 feleletválasztás (alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások, események 
sorrendjének megállapítása, ok-okozati összefüggések, eltérések, azonosságok, táblázat 
kitöltése vagy kiegészítése, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),  

 feleletalkotás (kiegészítés, rövid válasz, egyszerű gazdasági eseményhez kapcsolódó eset-

tanulmány értelmezése.) 
 
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
● összes pontszám 40 pont  

 feleletválasztás 2-2 pont,  

 feleletalkotás 2-2 pont.  
 

Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és fel-
adatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a 

hibátlan feladatmegoldásért adható.  

 

A javítás során a feleletalkotás típusú kérdéseknél részpont adható, de az útmutatóban meghatá-
rozott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a 

javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.  
 
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte.  
 

Gyakorlati vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga  
A vizsgatevékenység leírása  

Számítógép alkalmazásával oldja meg a tanuló a feladatokat.  
Lehetséges feladattípusok:  

 bizonylatokhoz kapcsolódó feladatok pl. bizonylat kitöltése,  

 egyszerű statisztikai elemzési eszközök használata, statisztika számítási feladatok vi-
szonyszámok és középértékek témakörből, kapott eredmények értelmezése,  
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 költségekkel, profittal kapcsolatos számítási feladatok,  

 leltározás bizonylatainak kitöltése, összesítés elvégzése, leltározás eredményének megál-

lapítása,  

 hivatalos munkaügyi irat (munkaszerződés) kitöltése, tartalmi elemeinek azonosítása,  

 levél írása  

 hivatalos levél készítése (megrendelés, ajánlat, meghívó), ügyfélkapu használata, elektro-

nikus ügyintézés  

 kapcsolattartás szabályai üzleti partnerekkel.  
 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: legalább 6 különböző, a lehetséges feladattípu-

sokat lefedő feladatok, összes pontszám – a feladatok között egyenlő arányban megosztva – 60 
pont.  
Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.  

 
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte. 
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5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

A szakmai program érvényességi ideje  

 

Az iskola szakmai programját az iskola igazgatója állítja össze a munkaközösségek aktív részvé-
telével.  

Az intézmény 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg oktató munkáját az átdolgozott szak-
mai program alapján. 
Ezen szakmai program érvényességi ideje addig tart, amíg a jogszabályi változások az átdolgo-

zást szükségessé nem teszik.  
 

A szakmai program értékelése, felülvizsgálata 

 
A szakmai programot az iskola oktatói testülete véleményezi és elfogadja, gyakorolja a jogsza-

bályban előírt oktatói testületi jogokat. A jogainak gyakorlását igazoló dokumentumot a szakmai 
programhoz csatolja, tanúsítva a jogok gyakorlásának megtörténtét.  

A szakmai programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását az oktatótestület 
folyamatosan vizsgálja, és ha szükséges, módosítja. 
Az oktatótestület minden tanév végén írásban értékeli a szakmai programban megfogalmazott 

általános célok és követelmények megvalósulását. 
Különös tekintettel kell lenni az esélyegyenlőség, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal 

kapcsolatos célok és feladatok megvalósulására, a kompetenciák fejlesztésének a megvalósulásá-
ra. 
 

A szakmai program módosítása 

 

A szakmai program módosítására javaslatot tehet: 
- az iskola igazgatója; 
- az oktatói testület bármely tagja; 

- a szakmai munkaközösségek; 
- az iskola fenntartója. 

 
A szakmai program az oktatótestület véleménye, elfogadása alapján az intézmény igazgatójának 
jóváhagyásával válik érvényessé. 

 
 

A szakmai program nyilvánosságra hozatala 

 
Az iskolában a tanulók, szülők/törvényes képviselők joga, hogy a szakmai programról, abban 

megfogalmazott célkitűzésekről ismerete legyen, a megfogalmazott elvek szerint részt vegyen az 
oktatás folyamatában, és mind azokról a kérdésekről, amelyek őt érintik megfelelő színvonalú és 

minőségű tájékoztatást kapjon. 
Az iskola szakmai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. A szakmai 
program egy példánya az intézmény székhelyén van elhelyezve, ahol azt a tanulók, az intézmé-

nyünk iránt érdeklődők szabadon megtekinthetik. 
 

 
 



 

 

206 

 

A szakmai program az iskola honlapján bárki számára elérhető, megtekinthető. 
 

A szakmai program közzététele az oktatótestület, a szülői szervezet, a diákönkormányzat számá-
ra a programok példányainak átadásával történik meg. Az iskola iránt megnyilvánuló külső ér-

deklődők számára az iskola dokumentumai között elhelyezett példányok adhatók át tanulmányo-
zásra, illetve az iskola honlapján közzéteszi azt. 
A szakmai program egy-egy példánya a következő személyeknél, helyeken tekinthető meg: 

 

 az intézmény vezetőjénél, 

 az intézményvezető-helyetteseknél 

 fenntartónál 

 az intézmény könyvtárában 
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6. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK 
 
 

Az oktatói testület elfogadó nyilatkozata 
 
A Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium és Technikum szakmai programját a 2020. 

augusztus 31-én megtartott értekezleten az oktatói testület 100 %-os szavazati aránnyal 
elfogadta. Az elfogadásról jelenléti ív melléklettel jegyzőkönyv készült. 

 
Budapest, 2020. augusztus 31. 
 

 
 

………………………………… ………………………………… 
 az oktatói testület nevében az oktatói testület nevében 
 

 
 
Az intézmény vezetőjének jóváhagyó nyilatkozata 
 
Az oktatói testület elfogadását követően az intézmény szakmai programját jóváhagyom. A 

szakmai program a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 
 

Budapest, 2020. augusztus 31. 
 
 

 

   
…………………………………… 

Vénusz Edina 
intézményvezető 
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A Diákönkormányzat véleményező nyilatkozata 

 

A Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium és Technikum diákönkormányzata a szakmai 

program elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a 

dokumentum nyilvánosságának biztosítása, az intézmény tájékoztatási kötelezettsége) a vélemé-

nyezési jogát korlátozás nélkül gyakorolhatta. A dokumentummal kapcsolatosan ellenvetést nem 

fogalmazott meg. 

Budapest, 2020. szeptember 2. 

 
 

 
……………………………………… 

a diákönkormányzat nevében 

 
 

 
 

Az intézmény fenntartójának jóváhagyó nyilatkozata  
 
A Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium és Technikum szakmai programját jóváhagyom. 

A szakmai program nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek miatt a fenntartóra többlet-
költség hárulna. Év közben a működtetéssel kapcsolatban esetleg felmerülő többletköltségeket a 
fenntartó átvállalja. 

 
Budapest, 2020. szeptember 25. 

 

PH 

 
..……………………………………. 

a fenntartó képviselője 
 

 


