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 "Szürke minden elmélet, de 

 zöld az élet aranyfája..." 

 /Goethe/ 

 "Jót ’ s jól!" 

 /Kazinczy/ 

Köszöntő 
Intézményünk tantestülete nevében köszöntöm mindazokat, akik Pedagógiai programunkat 

tanulmányozzák. 

Programunkban megjelöljük intézményünk célját, feladatait és követelményeit, az iskolai, 

kollégiumi élet sajátosságait, munkarendjét, amelyeket törvények és az iskola belső szabályai 

határoznak meg. 

Az intézménnyel közvetlen kapcsolatban lévő diákok, pedagógusok, szülők és a fenntartó 

egymás jogait, érdekeit, szándékait ismerve és tisztelve képesek egy jó iskola megteremtésére. 

Olyan iskoláéra, amelyben nem a szorongás, a félelem a jellemző, hanem az új felfedezésére 

ösztönző, a személyes teljesítményt elismerő környezet honosodott meg, és ahol a rászoruló 

segítségre és társakra talál. 

Programunkat egy szakmailag jól felkészült, céltudatos, eredményességre törekvő tantestület 

valósítja meg, amely józan ítélettel, értelmes szigorral és mérlegelő szeretettel foglalkozik 

tanítványaival. Az előttünk álló időszakban feladataink egyre összetettebbé válnak, a 

társadalom átalakulása újabb igényeket fogalmaz meg, s nekünk ezekhez az igényekhez 

igazodnunk kell.  Ennek sikeréhez továbbra is számítunk az intézményünk eredményes 

működésében érdekeltek segítő támogatására. 

Bízunk abban, hogy sikerült egy korszerű, de hagyományainkat megtartó, az elvárásoknak is 

megfelelő nevelési és oktatási tervet készítenünk, és gyakorlati megvalósításával tovább 

öregbítjük intézményünk hírnevét. 

 Németh Tibor 

 igazgató 
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1 Bevezető 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. §-ban előírja az iskolák számára 

pedagógiai program készítését, elfogadtatását és nyilvánosságra hozatalát. 

A pedagógiai program az iskola önmeghatározó dokumentuma, amelyből az iskola használója, 

igénybe vevője megtudja, hogy milyen módszerű és eredményű iskolázást remélhet, ha a mi 

iskolánkat választja.  

1.1 Intézményünk arculata 

1.1.1 Intézményünk rövid története 

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium elődje az 1908. szeptember 1-jétől működő győri 

Felsőbb Leányiskola, melyet gróf Apponyi Albert kultuszminiszter 15507-es rendeletében 

alapított, és 1917-től leánygimnáziumként működött. Jelenlegi épületét megépülése - 1913. óta 

- használja iskolánk. 1933-tól az alapító miniszter nevét viselte az államosításig. 

Műveltségtartalmát már életre hívásától a humán kultúrára orientáltság határozta meg. A 

gyorsan iparosodó, kereskedő városban ez az intézmény volt fél évszázadon át a leánynevelés 

centruma. Kazinczy Ferenc nevét négyosztályos gimnáziummá válásával, 1950-ben vette föl. 

Ma is mi vagyunk az egyetlen Kazinczy Ferenc Gimnázium az országban. 

1961-től a gimnáziumi képzés mellett több szakközépiskolai osztály működött. Itt indult el 

megyénkben először a vasútforgalmi, kereskedelmi és - az országban elsőként - az 

egészségügyi középfokú szakmai képzés. 1961-től az iskola vezetése és nevelőtestülete, 

összhangban a művelődési kormányzat törekvéseivel, tagozatos gimnáziumi osztályokat 

indított orosz, majd angol-német nyelvből és biológia-kémia tantárgyakból, amelyek 

közmegelégedésre működtek az 1981/82-es tanévig. 1982-től nyelvi speciális képzés folyt 

intézményünkben angol, német, francia és orosz nyelvből. 1985-től tiszta profilú 

gimnáziumként működtünk, 1992-től nyolc és négy évfolyamos gimnáziumi tanterv szerint 

folyik az oktatás. 2004-től egy osztályban angol, illetve német nyelvi előkészítő tanterve alapján 

tanítunk.  

Jelenleg évente két osztályban indul nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés, egy osztályban 

angol, illetve német nyelvi emelt szintű, szintén egy osztályban angol, illetve német nyelvi 

előkészítő képzés folyik. 

 Az iskolával közös igazgatású kollégium 35 éve létesült a gimnázium udvarában, két 

épületében jelenleg 72 fő lány és 21 fiú kollégista elhelyezését biztosítja.  

Az intézmény nevelő és oktató munkájában a hagyománytisztelet mellett fontos a korábbi 

évtizedek nevelésre, oktatásra orientált törekvéseinek tudatos továbbfolytatási szándéka, azaz 

olyan emberformáló, műveltségadó középiskola működtetése és fejlesztése, amelynek az 

anyanyelvi és idegen nyelvi képzés - mint minden más tudástartalmat befolyásoló 

műveltségelem - az alapja. 

1.1.2 Eredményeink, elismertségünk 

Iskolánkat a jó hírű gimnáziumok között tartják számon, országosan is jegyzik, hiszen tanulóink 

felsőfokú intézményekbe való felvételét tekintve minden évben az első 20 között szerepel, a 

megszerzett nyelvvizsgák területén is hosszú ideje a legjobb 10 iskola között tartanak nyilván. 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken az elmúlt 10 évben 35 tanulónk jutott be 

az országos döntőbe. 



7 

Elismerésre méltóan szerepelnek tanulóink a különböző szintű tantárgyi, műveltségi, művészeti 

versenyeken, pályázatokon. (OKTV, OÁTV, Kazinczy-verseny, Édes anyanyelvünk verseny, 

Verseghy-verseny, Kisfaludy Napok, Helikoni Ünnepségek; Zrínyi Ilona, Arany Dániel, 

Kalmár László, Varga Tamás, TIT, Abacus matematikai versenyeken; az Irinyi, Hevesy 

kémiaversenyen, a Kitaibel biológiaversenyen, a Mikola, Jedlik, Öveges fizikaversenyen és 

idegen nyelvi versenyeken, énekkari találkozókon.) Sportolóink ugyancsak szép sikereket értek 

el különböző helyi, regionális és országos versenyeken (torna, atlétika, kosárlabda, kézilabda, 

röplabda). 

Elismeréssel nyilatkoznak iskolánkról az érettségi találkozók öregdiákjai. Mi, az iskola tanárai 

jóleső érzéssel fogadjuk, hogy volt diákjaink megállják helyüket a közéletben, a tudományos 

pályán éppúgy, mint orvosként, mérnökként, közgazdászként, tanárként vagy a társadalmi és 

gazdasági élet más különböző pontjain és munkájukat felelősséggel, hozzáértéssel végzik. 

1.1.3 Iskolánk kapcsolatrendszere 

Iskolánk nevéről azok a középfokú intézmények is hallottak már, akiknek semmi kapcsolatuk 

sincs régiónkkal. Ez a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd verseny évenkénti 

megrendezésének köszönhető. Az 1960-as évek közepétől megrendezésre kerülő országos 

verseny növelte, növeli hírnevünket, ismernek bennünket, hallottak rólunk. Nincs olyan 

intézmény az országban, amelyik évenkénti gyakorisággal ilyen hosszú ideje megrendez egy 

országos középiskolai döntőt, és emellett 35. éve nyári anyanyelvi tábort is. A diákifjúság 

körében útjára indított verseny mozgalommá nőtt. Azóta több ezer diák és magyartanára 

törekszik a helyes, tudatos nyelvhasználatra. 

Érezzük és tapasztaljuk, hogy napjainkban is nagy szükség van a nyelvművelésre, hogy gátat 

vessünk nyelvünk romlásának, hiszen a beszéd- és magatartáskultúra színvonala nemcsak 

nemzeti öntudatunk és identitásunk, de európaiságunk alapvető feltételeit is magában hordozza. 

Az idén 52. alkalommal rendezzük meg a Kárpát-medencei diákok részére a győri döntőt. 

Tesszük ezt azért, mert hisszük és tapasztaljuk, hogy az egész tanévet magába ölelő, a döntővel 

záruló versenysorozat az évtizedek során jelentős szerepet töltött be a diákifjúság személyiséget 

fejlesztő, hazaszeretetet elmélyítő, az anyanyelv tudatos és szép használatát célul tűző nevelő 

munkában. 23 éve hídszerepet is betölt a határainkon kívül élő középiskolásokkal közös 

anyanyelvápoló törekvéseinkben. 

Bízunk abban, hogy a népszerű verseny mélyíti anyanyelvünk szeretetét és a tanulóifjúság 

körében egyre több hívet szerez a mozgalomnak. 

A mi versenyünk hatására kezdeményezte néhány évvel később a sátoraljaújhelyi Kossuth 

Lajos Gimnázium a sátoraljaújhelyi Édes anyanyelvünk versenyt. A névadóhoz fűződő közös 

gyökerek a két gimnázium közötti kapcsolatot is erősítik. 

A határon túli magyarság iskolái közül legrégebbi és legsokoldalúbb kapcsolatunk a somorjai 

Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziummal van, az 1985-ben kötött együttműködési 

szerződés alapján, amelynek főbb területei nemzeti identitásunk fejlesztése, az oktatás, a kultúra 

és a sport területei. 

Színvonalas és gyümölcsöző kapcsolat alakult ki húsz évvel ezelőtt a mosonmagyaróvári 

Kossuth és Piarista gimnáziumok és a Budapesti Piarista Gimnázium kórusaival, amelyekkel a 

helyi közös fellépéseken kívül több alkalommal vendégszerepléseken is részt vettünk. 

Kezdettől tudjuk azt, hogy a nyelvi osztályok tanulóinak az anyaországban eltöltött idő 

nagymértékben fejleszti beszéd- és nyelvkultúráját. Ezért továbbra is élni kívánunk a 

cserekapcsolatok lehetőségével illetve megteremtésével. Figyelemmel kívánunk lenni Győr 
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Megyei Jogú Város testvérvárosi kapcsolataira. Több éve cserekapcsolatot tartunk fenn francia, 

német és osztrák középiskolákkal. 

1.1.4 Tanulói jogviszony, átjárhatóság 

 Intézményünk tanulói, magántanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. Felvétel az 

5. és 9. évfolyamra történik, átvétel bármelyik évfolyamra lehetséges.  

A belépés feltétele, hogy a szülő gyermeke számára a helyi tantervben leírt nem kötelező 

foglalkozásokon való részvételt is vállalja, erről a tanuló gondviselője írásban nyilatkozik. 

Az iskolába jelentkezéshez egészségügyi vizsgálat nem szükséges, így a testi fogyatékos 

tanulók felvételt nyerhetnek. 

Intézményünknek része a kollégium, így megyénk távolabbi területeiről és más megyékből is 

tudunk mind lány, mind fiú tanulókat fogadni, amellett, hogy városunkban és vonzáskörzetében 

élő diákok elhelyezését tartjuk legfőbb feladatunknak. 

A tanulók kiválasztásának elvei és módjai a következők: 

túljelentkezés esetén a tanulók felvételi vizsgát tesznek a minisztérium által kijelölt anyagból. 

1.2 Az iskola képzési rendje 

Intézményünk gyermekképe és ebből adódó feladatai 

1.2.1 A gimnáziumba lépő tanulók életkor pszichológiai jellemző 

A műveltségi területek tananyagának elsajátítását, a képességek fejlődését és a követelmények 

elérését a pedagógiai tevékenység, valamint a tanulók életkori sajátosságai egymással 

kölcsönhatásban befolyásolják. A ránk bízott fiatalok életkora 10-18 év, az ún. "kritikus" kor. 

Az életkori jellemzők ismerete nélkül a mindennapi nevelőmunkában konfliktusok sokasága 

jelentkezhet, ami a fiatalok életét, későbbi sorsát kedvezőtlen irányba befolyásolhatja.  

10-12 éves korra kialakulnak a gondolkodás absztrakt kategóriái (fogalmak, ítéletek, 

következtetések). Létrejön az elvont térfogalom, a történelmi időszemlélet. Ebben az életkorban 

találkozik az értelmes, összefüggésekre épülő tanulás eljárásaival. 

A prepubertásban szélesednek a gyermekek társas társadalmi tapasztalatai. Figyelmük 

mindinkább a társak felé fordul. Rendkívül fontossá válik számukra a kortárs csoporthoz 

tartozás. Ez a csoportalakítás időszaka.  

A biológiai és pszichológiai serdülés időszakában (12-16 éves kor) ugrásszerűen megnő a 

tanulók emberismereti képessége, önismereti tevékenysége. Kialakul az autonóm, a 

felnőttekétől hangsúlyosan függetlenedő erkölcsi felfogásuk. 

Az önálló véleményalakítás törekvésével függ össze a készen kapott nézetek bírálata, a 

kételkedés, a bizonyítás iránti elvárás. 

A problémák megoldásában a lehetőségek módszeres kipróbálásával, a kombinációk 

alkalmazásával élnek. Eljutnak elvont műveletek végzéséig, a feladatmegoldásokban a konkrét 

és absztrakt szintet össze tudják kapcsolni. 

Gondolkodásukat az érzelmi, motivációs tényezők befolyásolják. A tanórai és a tanórán kívüli 

légkör fontos szerepet kap a kreativitás fejlesztésében. Jövőképüket a fantázia és a realitás 

együtt jellemzi. Az alkotó képzelet erősödése, a felnőttkori alkotótehetség a művészetek és 

egyes tudomány-ágak területén ekkor bontakozik ki. 
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A kamaszkor biológiai és pszichikus fejlődése egyaránt nagy egyéni különbségekkel zajlik, a 

vitakészség fejlődik, a közösségbe tartozás igénye fokozódik. 

1.2.2 A képzés szakaszai 

Iskolánk érettségi vizsgára és a felsőoktatási intézményekben történő továbbtanulásra készít fel. 

Cél-, feladat-, követelmény- és tevékenységrendszere három szakaszból áll: 

 I. szakasz: 5-6. évfolyam 

 II. szakasz: 7-10. évfolyam 

 III. szakasz: 11-12. évfolyam 

I. szakasz: 

A nyolc évfolyamos gimnáziumba beiskolázott tanulók képességei kevés eltérést mutatnak, bár 

az átlagosnál jobb képességű tanulóink vannak. Felzárkóztatásra nem szorulnak, egyértelmű 

cél, feladat és elvárás, hogy minél előbb és zökkenőmentesen beilleszkedjenek az iskola 

életébe, a lehetőségekhez képest minél gyorsabban alakuljanak ki az osztályközösségek. 

Elvárásunk, hogy minél sikeresebben próbálja a tanuló tanulási idejét megtervezni. Törekedjen 

a tanórák rendjének és fegyelmének megtartására, értse, miért van szükség az alapvető 

magatartási szabályok betartására, törekedjen a konfliktusok feloldására. 

Felelősen teljesítse családi és iskolai megbízatását, tudja, hogy céljai megvalósításához 

kitartásra van szükség. Legyen képes gondolatainak, információknak, véleményeknek 

egyszerű, érthető közlésére, a mindennapi élmények, olvasmánytartalmak összefüggő, 

időrendbeli, logikai rendbeli elmondására. Alakuljon ki a tanulókban a tanulási igényeknek 

megfelelő tempójú és rendezettségű írás-mód.  

Ismerkedjenek az iskolai könyvtár használatával, igazodjanak el gyermekeknek szóló 

ismeretterjesztő művekben, lexikonokban, enciklopédiákban, antológiákban, tudják 

hasznosítani a vizuális és verbális információkat. Képesek legyenek adatok gyűjtésére, 

grafikonok készítésére, szabályszerűségek észrevételére. Alapozódjon meg tanulóinkban az 

egészséges életmód, a rendszeres fizikai aktivitás igénye. 

II. szakasz 

Tanulóinknak a II. szakaszban el kell sajátítaniuk és alkalmazniuk a középiskola tananyagának 

tanulásához szükséges helyes tanulási módszereket, tudja tanulási idejét reálisan megtervezni, 

tudja gondolatait választékosan, pontosan, árnyaltan kifejezni, törekedjék köznyelvi, 

szaknyelvi, irodalmi szókincsének gazdagítására és tudatos használatára.  

Tudja gondolatait, véleményét, érzelmeit, képzeteit szóban és írásban különböző műfajokban 

és nézőpontból kifejteni. Legyen képes a logikus gondolkodásra: az összefüggés, a tagolódás, 

a párhuzam, az ellentét, az ok-okozati viszonyok felismerésére, helyes alkalmazására. 

Fejlődjön ki tanulóinkban a reális önismeret, az egészséges kritikai érzék. Váljon számára 

megszokottá az olvasás, igényelje az esztétikai élményeket, látogassa a különböző 

közművelődési intézmények rendezvényeit. 

Legyen képes a tanuló az embert mint biológiai, szellemi, társadalmi és erkölcsi lényt szemlélni. 

Becsülje az emberi élet és a természet értékeit, tudjon érvelni mellettük, értse a rend és a 

szabadság összefüggését, legyen képes bemutatni néhány fontosabb erkölcsi felfogást, legyen 

tudatos a társaihoz, a társadalomhoz, az anyagi, természeti és szellemi világhoz való viszonya, 

értékelje az alkotó munka örömét. 
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A 9-10. évfolyam legyen a megalapozás mellett az orientálódás, a pályára irányultság 

kialakításának idő-szaka. 

III. szakasz 

Az érettségire és a továbbtanulásra előkészítés időszaka. 

Érettségiző tanulóink tudjanak logikus összefüggésekben, folyamatokban, rendszerekben 

gondolkodni, legyenek érzékenyek problémák iránt. Ismereteiket alkotó módon tudják 

felhasználni a problémák megoldására. Tudjanak eligazodni a különböző 

információforrásokban.  

Alakuljon ki tanulóinkban az önálló ismeretszerzés és tanulás igénye, képessége, a tudásra 

épülő önálló véleményalkotás, az anyanyelv árnyalt használata. Legyenek alkalmasak idegen 

nyelven történő kommunikációra. Alakuljon ki bennük a cselekvő hazaszeretet, 

magyarságtudat, legyenek nyitottak más etnikumok, népek, országok hagyományai, szokásai, 

gondjai iránt.  

Készüljenek fel a társadalmi életben való aktív részvételre, megfontolt döntéshozatalra, a szép 

felismerésére, megbecsülésére a művészetekben, a természetben, a mindennapi életben. 

Érezzék tanulóink az aktív környezetvédelem, az egészséges életvitel fontosságát, törekedjenek 

a megalapozott pályaválasztásra, legyen egészséges önbizalmuk, kezdeményező vállalkozó 

képességük. 

1.2.3 Képzési irányok 

Iskolánkban egymás mellett folyik a négy, öt és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés. 

Az évfolyamok:  

Az A és B osztályok a nyolc évfolyamos gimnáziumi tananyagot tanulják. Tantervünkben nagy 

hangsúlyt fektettünk a humán és a reál tárgyak helyes arányainak kialakítására, amely lehetővé 

teszi egy megalapozott általános műveltség megszerzését. Emellett fontos szerepet szánunk az 

anyanyelv, az irodalom, az idegen nyelv és a matematika - mint kötelező érettségi tárgyak - 

tanításának. 

Az első négy évben - az 5-8. évfolyamon - egy idegen nyelv oktatását tartjuk 

megvalósíthatónak, angol, német vagy francia nyelv, melyet csoportbontásban, heti 5 órában - 

ebből 2 a nem kötelező tanórai foglalkozás - tanítunk. 

A nyolc évfolyamos képzésben a második idegen nyelv a 9. évfolyamtól lép be - angol, német, 

francia, orosz - csoportbontásban, heti 4 órában, melyből 1 a nem kötelező tanórai foglalkozás. 

Szükségesnek látjuk a matematika tantárgy csoportbontásban tanítását is az 5-10. évfolyamon. 

Iskolai hagyományaink és az eddigi gyakorlatunk megköveteli, hogy a latin nyelvet az 5-12. 

osztályokban fakultatív választás alapján heti 2 órában tanítsuk. 2013 szeptemberétől nem 

tudjuk indítani. 

A C osztályok a négy évfolyamos gimnáziumi képzésben tanulnak. 

A több mint 30 éves hagyományokat megtartva ezek az osztályok angol, német - igény szerint 

francia – nyelvből emelt szintű képzésben részesülnek. Ez azt jelenti, hogy az első idegen 

nyelvet emelt szintű tanterv szerint tanítjuk, a 9-10. évfolyamon heti 6, illetve 5 órában, 

amelyből 3 és 2 óra a nem kötelező tanórai foglalkozás keretében folyik. A képzés végére 

intézményi és szülői elvárás a nyelvvizsga megszerzése. 

Az E osztályok a 9. Ny-ből nőnek ki, a 2004 szeptemberétől az Oktatási Minisztérium által 

meghirdetett nyelvi előkészítő program alapján indul. 
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A 11-12. évfolyamon mindkét képzési formában a közép- és emelt szintű érettségi vizsga 

követelményeire folyik a felkészítés. A kötelező érettségi vizsgatárgyak - anyanyelv és 

irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv - mellett a többi tanult tantárgy mindegyikéből 

választhatnak, földrajz kivételével, tanulóink. 

A 11-12. évfolyamon az érettségi vizsgaszabályzat szerint járunk el. A kötelező érettségi 

tárgyak, a 2. idegen nyelv és a testnevelés tantárgy mellett a többi tantárgyból egyet 

választhatnak diákjaink. 

A kötelező és választott tantárgyak a műveltségi anyag elmélyültebb tanulmányozását teszik 

lehetővé, amelyet a magasabb óraszám biztosít az egyes csoportokban. Ezen szakaszban 

valamennyi tanulónkat el kell juttatnunk képességei maximális kifejtésének fokára, 

differenciált foglalkoztatás keretében. 

1.2.4 Választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése 

Iskolánk tanulói a törvényi előírásnak megfelelően kötelező érettségi vizsgát tesznek: 

 magyar nyelv és irodalomból 

 matematikából 

 történelemből 

 egy idegen nyelvből (angol, német, francia, latin) 

 és egy választható vizsgatárgyból. 

A választható vizsgatárgy lehet minden, az intézményben oktatott érettségi tárgy. 

Az érettségi letételének feltétele, hogy a tanuló rendelkezzen érvényes osztályzattal az adott 

vizsgatárgyból, valamint a törvényi előírásoknak eleget téve elvégezte az 50 órás közösségi 

szolgálatot. 

Előrehozott érettségit a törvényi előírásnak megfelelően informatikából és idegen nyelvből 

tehetnek a tanulók. 

Társadalomismeretből a kerettanterv szerint haladó tanuló akkor érettségizhet, ha van érvényes 

osztályzata: 

 Történelmi, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyból a 9-12. évfolyamon 

 Földrajz tantárgyból a 9-10. évfolyamon 

 Életvitel tantárgyból a 12. évfolyamon 

1.2.5 Emelt szintű érettségire történő felkészítés 11-12. évfolyam 

Intézményünk az alábbi tárgyakból végez – fakultáció keretében – emelt szintű érettségire 

történő felkészítést: 

 magyar nyelv és irodalom 

 történelem 

 matematika 

 fizika 

 kémia 

Az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények a helyi 

tantervben találhatók Fakultációs tárgyak címszó alatt. 
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2 Az intézmény nevelési programja 

2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

"- az a tanító, aki a gyermekeket úgy tudja tanítani, hogy elfelejtik, hogy oskolában vannak, s 

azt vélik, hogy anyjuknak ölökben  hevernek, aki előttük mulattató meséket beszél; - az a 

tanító, aki tanítványainak fejöket és szívüket míveli, ... az a tanító, akire én oskolámat bízni 

óhajtanám." 

 /Kazinczy Ferenc/ 

Iskolánk pedagógiai tevékenységét meghatározó főbb dokumentumok: 

 A köznevelésről szóló törvény 

 A Nemzeti Alaptanterv követelményei 

 Az iskolahasználók véleménye, elvárásai, értékrendje 

 A tantestület véleménye, elvárásai, értékrendje, adottságai 

A gimnáziumi képzés céljában valamilyen hangsúllyal mindig benne foglaltatott a társadalmi 

munkamegosztás kvalifikált helyén foglalkoztatott, szocializált és humanizált 

személyiségformáló nevelő funkció is. 

Nevelni pedig csak komoly gondolati tartalmakkal, tényekkel, információkkal lehet. A jó tanár 

elsősorban szaktárgyából igyekszik kibontani az emberformáló tartalmakat. A jó nevelő iskola 

jó tanuló iskola is, de az állítás nem megfordítható. Nevelő, személyiségfejlesztő szándékok 

nélkül tartalmatlan a legkiválóbb versenyeredményekkel büszkélkedő iskola munkája is.  

Célkitűzésünk: 

Tanulóinkból általánosan művelt, felsőfokú továbbtanulásra alkalmas, szakmáját, hivatását 

szerető és magas szinten művelő nemzedéket neveljünk. 

Célunk olyan kultúrtartalmak, ezáltal olyan egyetemes emberi és nemzeti értékek közvetítése 

és olyan iskolai légkör megteremtése, amely az értékválasztási szabadság hitelességével élni 

segít és élni tanít, ezáltal szolgálva növendékeink szabad és teljes személyiségfejlődését. 

A nevelés, oktatás, képzés bipoláris, mindkét ponton aktivitást feltételező folyamata kulcs-

szerepet a tanárnak ad, nemcsak az ismeretek közvetítésében, hanem az iskolai légkör, a benne 

élők alakítója és formálójaként is, miközben maga is alakul, formálódik. 

Ezért egyetlen neveléstudományi normaként a pedagógiai felelősséget és elkötelezettséget 

valljuk. Ezt várjuk önmagunktól, miközben nem kívánunk úgy tenni, mintha egyformán 

gondolkodnánk. Célunk, hogy saját emberi-tanári lelkiismeretünk szerint, szakmai 

felkészültségünket a cél szolgálatába állítva, felelősséggel neveljünk, alkossunk. Célunk 

megvalósításához nem normákat, hanem alapelveket fogalmazunk meg. 

Nevelési alapelveink: a humanizmus, a személyiségközpontúság, a demokrácia és autonómia, 

a másság tiszteletben tartása, pluralizmus és tolerancia, az emberi jogok, a szabad akarat, a 

szeretet- és boldogságigény tisztelete, az etnikai és nemzeti identitás és szuverenitás, az 

egészséges és értékalakító élet magatartásformáinak minél szélesebb körű kibontakoztatása, 

amelyek az önmagunkkal és környezetünkkel harmonikus együttélés, önfejlesztő és 

együttműködő magatartás megalapozói. 

Alakítsuk ki tanulóinkban a leendő értelmiségtől elvárt olyan legfontosabb emberi 

tulajdonságokat, mint a munkafegyelem, megbízhatóság, felelősségtudat, önállóság, 
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kreativitás, nyitottság, a változásokra való fogékonyság, a folyamatos önképzés igénye. 

Rendelkezzenek tanulóink fejlett azonosságtudattal, amelyben a szülőföldhöz, a nemzethez és 

Európához való kötődés jelenik meg, legyenek érzékenyek a globális problémákra, tartsák 

tiszteletben az egyetemes emberi értékeket. 

Neveljük tanítványainkat az egészséges életmódra, hogy kialakuljanak bennük a harmonikus 

életvitelt megalapozó szokások, fejlődjön kudarctűrő, problémamegoldó képességük. 

Tanulóink rendelkezzenek fejlett kommunikációs készséggel. Fejlődjön önismeretük, legyenek 

sikerorientáltak, alakuljon ki bennük az egészséges versenyszellem, a megfelelő tanulási 

stratégia, viselkedjenek kulturáltan. 

Nevelő-oktató munkánk középpontjában a tanulók önálló ismeretszerzési képességeinek ki-

alakítása áll. A tanári munkában kell elsősorban elsajátítanunk a megismerés módszereit, a 

probléma felismerést és probléma megoldást. Az iskolába érkezéstől az érettségiig tudatosítjuk, 

hogy követelményeinknek csak a fegyelmezett, kötelességteljesítő diákok felelhetnek meg. 

Érettségiző diákjaink szinte mindegyike jelentkezik továbbtanulásra, ezért a 10. évfolyam 

végére el kell érnünk, hogy kialakuljon a pályairány megvalósításához szükséges érettség.  

Kialakult elképzeléseiknek megfelelően válasszák meg az emelt vagy középszinten tanulni 

kívánt tantárgyakat, amelyek a továbbtanuláshoz nélkülözhetetlen képességeik kibontakozását 

segítik elő. 

A továbbtanulás igénye határozza meg a gimnáziumban folyó nevelés-oktatás intellektuális 

színvonalát.  Az általános műveltség, az intelligencia, a kreativitás fejlesztését differenciáltan a 

különböző képességű tanulói csoportokhoz igazítjuk. 

Az iskola hagyományai, a tanulói és szülői igények is azt kívánják meg, hogy a humán és reál 

műveltség terén ne legyen éles elkülönülés, hanem néhány területet speciális képzési keretek 

között hangsúlyosabbá teszünk. Az első idegen nyelvet többségében emelt szintű tanterv szerint 

tanítjuk, az előképzettségtől függően különböző szintű angol, német, igény szerint francia, 

orosz csoportokban. Célunk az emelt szintű érettségi és a legalább középfokú nyelvvizsga 

bizonyítvány megszerzése - addig, míg ez a nyelvvizsgarendszer fennáll. 

Kiemelt szerepet szánunk a számítástechnika-informatika oktatásának, nemcsak önálló 

tárgyként, hanem más tárgyak oktatását segítő funkciójának is.  

Fontosnak tartjuk az utolsó két tanévben az emelt szintű érettségire, a továbbtanulásra való 

felkészítést. 

Az általunk legfontosabbnak tartott értékek pedagógiai alapelvként érvényre juttatásának 

szándéka jelzőket nem tartalmaz. Az értéktartalmak egymás mellett és egymást áthatva 

érvényesülése iskolánk értékrendje, amely tartalmából eredően magában foglalja azt, hogy 

mind a felnőtt, mind a gyermek és ifjú személyiség magánügye az, hogy értékközvetítő - 

értékválasztó - értékkövető magatartását milyen nézetek, hitek, késztetések motiválják. 

2.1.1 A Kazinczy Ferenc Gimnázium nevelési rendszere 

Nevelési rendszerünket első ízben az iskola pedagógiai programjával együtt hoztuk 

nyilvánosságra. Rendszerbe szerveztük azokat a "tisztán" nevelési jellegű tevékenységeket, 

amelyek a mindennapokban segítették a pedagógiai munkánkat. Ez a rendszer csiszolódott, 

bővült az azóta eltelt időben. 

A nevelési alapelvek megalkotásánál a viszonylagos állandóságra törekedtünk. Figyelembe 

vettük, hogy iskolánk a pedagógiai értékközvetítés tekintetében klasszikus-modern felfogású, s 

emellett meglehetősen autonóm intézmény. A nevelésfilozófia megalkotása tehát hosszabb 
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távra szól, az újragondolásnál a megerősítés dominanciájára számítunk, s csak a mindenképp 

szükséges kiegészítéseket, korrekciókat végezzük el.  

Alapelveink: 

 Iskolai szervezeti kultúránk, régi és új hagyományaink személyiségfejlesztési, nevelési 

prioritásokat határoznak meg. 

 A pedagógiai programunk által deklarált értékek szellemisége is a 

nevelésközpontúságot erősíti, ezt szolgálja iskolai szervezetünk, iskolapolitikánk. 

 Nevelésfelfogásunk alapja a pedagógiai tevékenység komplex értelmezése. 

 A tanításnak interakciós hatásrendszere tudatosan erősíti a nevelési rendszer hatásait. 

 Nevelési rendszerünk a pedagógiai folyamatokban létrejövő pszichikus komponensek 

rendszerré szerveződését, azaz a személyiségfejlesztést segíti. 

 A konstruktív nevelés elveit követjük mind az iskolai, mind kollégiumi nevelésben, 

egységes rendszerként kezelve az iskola-diákotthon együttesét. 

 Személyiségfejlesztésünk egyénre szabott, személyre szóló, emellett a szocializációt 

maximálisan segítő, erősítő. 

 Vezérlő elvünk a gyermek személyiségének a tiszteletben tartása, a gyermeki jogok 

védelme, szolgálata és megtartása. 

Nevelési feladataink 

Az elsődlegesen nevelési célú pedagógiai tevékenységek tervezését, szervezését és 

lebonyolítását nevelési team végzi. Tagjai az osztályfőnökök, az osztályfőnöki munkaközösség 

vezetője, az ifjúsági védőnő, a szabadidő-felelős, az ifjúságvédelmi felelős, a 

diákönkormányzatot segítő tanár és a nevelési igazgatóhelyettes. A team ún. nevelési 

szervezetet alkot, vezetői szintjén a nevelési igazgatóhelyettes áll. 

Az osztályfőnöki foglalkozási terv adja a keretet az osztályfőnökök munkájához. Ez az a keret 

jellegű program, amelyet követ az osztályfőnök a képzési idő alatt. Ide építi be az egyes nevelési 

projekteket is, és egészíti ki az osztálya jellegének, igényeinek megfelelő tevékenységekkel, 

valamint a saját pedagógiai koncepciója, személyisége által meghatározottakkal. A keret jelleg 

tehát teret enged mind az osztály, mind az osztályfőnök-specifikusság érvényesítésének, azaz a 

pedagógiai folyamat résztvevőinek igényeihez alakítható.  

Nevelési rendszerünkben alkalmazott személyiségfejlesztő projektek: 

Iskolánkban a 2000/2001-es tanévtől segíti szabadidő-szervező pedagógus a nevelőmunkát. A 

közösségi nevelés mellé felzárkózhatnak az iskolai kiscsoportok, közösségek, melyek nagyobb 

rugalmasságukkal, tartalmi változatosságukkal, módszerbeli sokoldalúságukkal a két előbbit 

kiegészíthetik, kifejleszthetik. A szabadidős rendezvényeknek fontos szerepe van a közösségi 

érzés fejlesztésében, a közösségért érzett felelősség megélésében, a szabályalkotás és 

önszabályozás lehetőségében, a diák önkormányzati jogok érvényesítésében. 

2.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A középiskolai képzésnek és nevelésnek változatlanul meghatározó feladata a 

személyiségközpontú nevelési felfogásból következően a személyiségfejlesztés, a 

személyiségvonások kifejlesztése, tudatosítása. Szükséges, hogy a tanulókban a középiskolai 

évek alatt kialakuljanak olyan kulcskompetenciák, amelyek lehetővé teszik, hogy a felnőtté 

váló fiatal, az egyén mint társas lény és állampolgár megtalálja helyét a társadalomban, be 

tudjon illeszkedni a felsőoktatás fokozott önálló felelősségérzetet és felelősségtudatot igénylő 

világába, majd munkahelyi közösségébe. Meg akarjon felelni azoknak az elvárásoknak, 

amelyeket új körülményei, munkaköre vele szemben támasztanak. 
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Mint személyiség, a fiatal legyen önálló, öntevékeny, kreatív, de tudjon alkalmazkodni 

közvetlen környezetéhez és a nagyobb közösségekhez is. Nem fogadható el az érdektelenség, 

passzivitás, céltalanság sem. Ha a tanulónak nincs határozott céltudata, munkájának sikere 

sohasem lehet teljes. Ez minden munkaterületre érvényes. A tanulónak alkalmassá kell válni a 

jelen és a jövő politikai, társadalmi, gazdasági jelenségeinek értésére és értelmezésére, az 

eseményekben, folyamatokban való aktív részvételre. Fontos, hogy a tanulók érezzék a tudás 

szerepét, hatalmát is. Ehhez igénybe kell venniük a médiarendszer eszközeit, az információs 

társadalomba való átmenet eszközrendszerét (Internet stb.) . 

A tárgyi ismeretek mellett rendelkezzenek megfelelő problémaérzékenységgel, ehhez a 

személyes kontaktusteremtés elfogadott, sikert biztosító lehetőségeivel. 

Tudjon önállóan tanulni, új módszereket is felhasználni, önállóan tájékozódni az egyre 

kiterjedtebb eszközrendszerben. Ehhez minden iskolai tantárgy, minden foglalkozási forma a 

maga eszközeivel járuljon hozzá. Különösen fontos a konfliktustűrő képesség fejlesztése, 

általában az ifjúság legyen toleráns.  

Iskolánk jelentős mértékben tud hozzájárulni a művelődéstörténet megismeréséhez, egyes 

korok értékrendjének megítéléséhez. Személyiségét ezzel is jelentősen tudja fejleszteni. 

Az erkölcsi kategóriák, etikai normák konkrét értelmezése, elemzése szintén alapfeladatunk. A 

felelősségtudat a kritikai szemléletmódot nem zárja ki, sőt igényli. Az alternatív gondolkodási 

lehetőségek alkalmazása ugyancsak korunk alapkövetelménye. A személyiségvonások között 

kiemelkedő szerepet kell kapni a kommunikációs készségnek, az érvelés fontossága 

elfogadásának. A sokszor szólamként hangzó sokoldalú személyiségnek reális célként és 

igényként kell megfogalmazódni. A fenti céloknak a napi oktatási folyamat állandó 

feladatrendszere részét kell képezniük. 

Meggyőződésünk, hogy a minőségbiztosítási rendszerben való működés iskolánk pedagógiai 

eredményességét is lényegesen növeli, másrészt pótolja a hiányzó ellenőrzési rendszert, 

intenzívebbé téve a belsőellenőrzést, ezzel egyfajta biztonságot, védelmet is biztosítva az 

intézmény számára. 

2.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

2.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés – 

az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges 

táplálkozás, a szabadidő aktív eltöltése, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki 

egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a 

családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az 

egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság 

megvalósítása. 

Az egészségfejlesztési feladatok megoldása során az iskola 

 minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a nevelőtestület 

egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 együttműködést alakít ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberek, a 

szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen.  

 egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatást 

biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség szakembereivel és 
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hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó egészségfejlesztési 

programokkal.  

 kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő 

hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a 

tanácsadást biztosító programoknak.  

 olyan nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók 

„jól-létét” és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az 

erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást.  

 törekszik arra, hogy segítse tanulóinak, az iskola személyzetének, a családoknak, 

valamint a helyi közösségek tagjainak egészségük megőrzését, együttműködik a helyi 

közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék, a közösség hogyan járulhat hozzá – 

vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését.  

Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 

tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 

lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, 

hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások 

szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Az egészséges 

életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola pedagógiai 

rendszerébe, összes tevékenységébe be kell épülnie. 

Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

 önmagunk ismerete  

 egészségi állapotunk ismerete  

 a mozgás fontossága  

Az egészségfejlesztésben képzett pedagógus szakembernek támaszkodnia kell az iskolavezetés, 

az osztályfőnökök és az iskolai egészségügyi szolgálat szoros együttműködésére, a szaktanárok 

és a munkaközösség-vezetők munkájára. A feladat jellege közös problémakezelést és egységes 

viszonyulást igényel a résztvevők között: 

 intézményvezető vagy megbízottja;  

 egészségnevelő pedagógus;  

 iskolaorvos, védőnő;  

 diákönkormányzatot segítő pedagógus;  

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős;  

 napközis és tanulószobai csoportok vezetői.  

2.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológia- 

és testnevelésóra) az óra részeként és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. Ezt a 

feladatot az ifjúsági védőnő látja el, aki ifjúsági védőnői szakdiplomával és egészségfejlesztő, 

mentálhigiénikus szakdiplomával is rendelkezik. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást,  

 megismertetni a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a 

veszélyes anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit,  

 felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére.  
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 Szervezetten, a biológia–egészségtan tanterv részeként, 8. évfolyamon „Összhangban a 

környezettel: az egészség megőrzése” című fejezet kiegészítéseként. A szaktanár a 

védőnő által összeállított óravázlat segítségével kéri számon a tanultakat. 

 Önkéntes jelentkezés formájában, tanórán kívüli csoportfoglalkozáson, tanfolyamon 

való részvétellel. 

Iskolánk kapcsolatot tart a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, amelynek munkatársai a 

felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyek megszervezésében, a versenyekre való utazás 

lebonyolításában és diákjaink társadalmi elsősegélynyújtásba való bevonásával segítik a 

közösségi munkát. Évente egy alkalommal iskolánkban véradást szervezünk, ahol a 

nagykorúak többsége vért ad, a 18 év alattiak a szervezésben és a lebonyolításban segítenek 

2.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az emberi együttélés alapelveinek ismerete kell, hogy elősegítse az elvek érvényesítését a 

gyakorlatban, a középiskolában, majd a középiskola után is. Ehhez szükséges a társadalom 

intézményeinek alapos ismerete, a politika, a jog és a gazdaság rendszerének az életkornak 

megfelelően a működési mechanizmusát követni tudó képesség kialakítása. 

Nem idealizált közösségben gondolkodunk, hanem abban, hogy tanulóink tudják egymást 

elfogadni, érdekeiket egyeztetni, szükség szerint legyenek képesek egy cél érdekében 

összefogni. 

A közösségben érvényesüljenek az alapvető európai etikai normák. Tudják értékelni és 

eldönteni, mi miért jó és miért rossz. Fogják fel azt, ha az egyéni érdek tartósan a közösség 

rovására megy, a közösség nem fogja ezt a magatartást elfogadni. Ehhez alapvető a 

cselekedetek helyes megítélésére való képesség fejlesztése szükséges. 

Meg kell érteni a társadalmi együttélés szabályait, azt, hogy tudatosan lássák be a kölcsönös 

kritikai érzék szükségességét és a kritikai magatartás józan korlátait. 

A közösségi együttélés feltétele a jogérzék fejlesztése, amely főleg serdülőkorban még 

különösen nagy felelősséget igénylő feladat. 

A társadalmi felelősségtudat már a végső célok közé tartozik. Ugyanakkor a tudatos életvezetés, 

ennek kiépítése, képessége a társadalmi felelősséghez vezető útnak is alapja. A saját 

meggyőződés mellett a közösség más tagjai meggyőződésének megértése és lehetséges 

tiszteletben tartása is alapfontosságú, annak morális és intellektuális elemeivel, ezeknek az 

elveknek a fejlesztési képességével együtt. Mindehhez az iskola állandó színteret biztosít, 

hiszen az iskolai élet meghatározóan közösségi keretek között zajlik. 

A közösségfejlesztés célját szolgálja a nemzetközi kapcsolatok megőrzése és lehetséges 

bővítése. A közösségfejlesztési programok közé új feladatként kell beillesztenünk a környezeti 

konfliktusok közös kezelésére irányuló nevelési célkitűzéseinket. A környezetvédelem 

nemcsak szaktárgyi, osztályfőnöki feladatként jelentkezik, hanem globális probléma jellegének 

megfelelően az iskolai tevékenységi körök egészét át kell, hogy hassa. 

Kiemelt feladatként kezeljük közvetlen környezetünk tisztaságát, kíméletét, és intenzíven 

bekapcsolódunk Győr városszépítési programjába. 

A közösség olyan együttműködésre szerveződött emberi csoport, amelyet a közös érdek, közös 

cél, közös értékrend és közös tudat tart össze. Fontos az együttes élmény ereje, mert a közös 

szokások révén kialakult elvárások lesznek a szabályozók. Az igazi tanulói és más emberi 
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közösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális értékek hordozója, 

közvetítője, amely messzemenően figyelembe veszi a közösség tagjainak egyéni sajátosságait. 

Célja: A közösség segítse az egyének fejlődését, képességeinek kibontakozását úgy, hogy azok 

egyéni lehetőségeik maximumára jussanak el. 

A közösségi nevelés területei: 

 a család,  

 az iskola,  

 az iskolán kívüli közösségek.  

Az iskola keretén belül működő közösségi nevelés területei: 

 tanítási órák,  

 tanítási órán kívüli egyéb iskolai foglalkozások (pl. kirándulások, sportfoglalkozások)  

 diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (mint: diák-önkormányzati 

munka),  

 szabadidős tevékenység.  

Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt 

munkamegosztása, amely az egymásra épülés teljes rendszerét jelenti. Az iskolai szabadidős 

tevékenység jó teret biztosít a közösségfejlesztő munkának. 

A tanítási órákon, egyéb foglalkozásokon, a diák önkormányzati munka végzése közben, illetve 

a szabadidős tevékenységek folyamatába is folyamatos közösségfejlesztési feladatokat kell 

végezni 

2.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnöki feladatok 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 

 a tanítási órákra való felkészülés,  

 a tanulók dolgozatainak javítása,  

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése,  

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,  

 érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozóvizsgák lebonyolítása,  

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,  

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása,  

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,  

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,  

 iskolai kulturális és sportprogramok szervezése,  

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,  

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,  

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,  

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,  

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,  

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken,  

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,  
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 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,  

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a pedagógiai alkalmasságot és a felmenő 

rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.  

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.  

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.  

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart.  

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.  

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.  

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.  

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.  

 Részt vesz és szervezi az osztálykirándulásokat, táborokat. 

2.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység 

2.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására, versenyekre való felkészítésére a 

pedagógusok szervezetten, illetve egyéni konzultáció keretein belül lehetőséget, támogatást 

nyújtanak. Az emelt szintű oktatásban részesülő tanulók az emelt követelmények szerinti 

oktatás folyamán, valamint az érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások keretein belül 

nagyobb lehetőséget kapnak az ismereteik elmélyítésére, az emelt szintű érettségi vizsgákra 

való felkészítésre. 

A tehetséggondozás elszakíthatatlan részét képezi a színvonalas oktatásnak, főként pedig a 

gimnáziumi nevelésnek. Iskolánkban ennek évtizedekre visszanyúló hagyománya van. 

Kollégáink és diákjaink akkor is végzik e tevékenységet, amikor nincs mód arra, hogy a 

tevékenységre fordított munkát az intézmény anyagilag is honorálja. 

A tehetséggondozás céljai intézményünkben: 

 minden diákunk tehetségének felismerése és felkarolása, 
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 tehetségfejlesztés, eredményes verseny-előkészítés, 

 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, 

 a középiskolában tanult ismeretek szintézisének biztosítása. 

A tehetséggondozás feladatai intézményünkben: 

 hátrányos helyzetű diákok számára szervezett felzárkóztató foglalkozások,  

 a kiemelkedő képességű tanulók fejlesztése, versenyeztetése, szakköri foglalkozások.  

Intézményünk Akkreditált Kiváló Tehetségpont az anyanyelvi képzés és az anyanyelvi verseny 

szervezésében. Folyamatosan részt veszünk az Országos Tehetség Tanács munkájában. 

2.7 A képességfejlesztés, az értékközvetítés, az ismeretközlés 

megvalósítása 

A nevelőtestület által közösen vállalt célok egyik meghatározó eleme a képességfejlesztés. A 

tanuló sorsát kezdettől determinálja, hogy milyen iskolába került, melyik osztályba vették fel, 

s kik lettek a szaktanárai. A belépés feltételét, a képességek és ismeretek meghatározott szintjét 

magával hozta a családból és az általános iskolából, ám a képességek tudatosabb kiaknázása a 

középiskolában történhet. A képességfejlesztés elszakíthatatlan a tehetséggondozástól. 

Régi tapasztalat, hogy a tanulás megtanítása a középiskolás évek kezdetén újra esedékes. A 

tanulási technikák elsajátítása a legjobb képességű tanulóinknál is elengedhetetlen. Erre - 

tantárgyától függetlenül - minden pedagógusnak törekednie kell. Külön lehetőséget biztosíthat 

a tanulás tanítására a pályaorientáció és a nyelvi előkészítő osztály tanterve. 

A csoportbontások pedagógiailag is átgondolt megvalósítása a képességfejlesztés meghatározó 

terepét jelentheti.  

Az emelt szintű érettségi követelményeire történő felkészítés többlet óraszámokkal és új 

módszerekkel szolgálja a képességfejlesztést. 

A képességfejlesztés hagyományosnak nevezhető terepe a versenyek, a szakkörök, a diákkörök 

megszervezése, s a különböző pályázatok kiírása.  

Az ismeretek és értékek közvetítése a képességek kibontakozásával párhuzamosan történhet. 

Az intézmény fontos feladatának tekinti a szociális hátrányok lehetséges mértékű enyhítését.  

Ezt a célt szolgája a tankönyvvásárlási támogatás minél igazságosabb elosztása, a tanulók 

felzárkóztatását, tehetséggondozását, versenyekre történő felkészítést célzó foglalkozások 

lehetséges teljes körű megszervezése úgy, hogy az a tanulók számára különösen anyagi terhet 

nem jelentsen. Ezért vállalja az intézmény az esetleges, versenyekkel járó nevezési díjak 

kifizetését, és az egyéb, a verse-nyekkel összefüggő költségeket. 

Az iskolában működő alapítványok lehetőség szerint programjukba illesztették a szociálisan 

hátrányos tanulók támogatását is.  

Az iskola fokozottabban kapcsolódik be azokba a pályázatokba, amelyek a tanulók szociális és 

egyéb hátrányainak ellensúlyozását szolgálják. 

Az iskola az osztályfőnökök és a gyermek és ifjúságvédelmi felelős közreműködésével segíti a 

tanulók pályaorientációját.  

2.7.1 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 

 az érintett tanulók folyamatos, fokozott ellenőrzése  

 egyéni motiválás  
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 differenciált segítségnyújtás (1-3 tanuló részére szervezett foglalkozások)  

 tanulási technikák megismertetése a tanulóval, ezek minél szélesebb körű  

 alkalmazása  

 sikerélmény biztosítása  

 a súlyos problémákkal küzdő tanulók szakemberhez irányítása  

 továbbtanulás segítése, irányítása  

 a gyermek személyiségének átgondolt és reális megítélése;  

 a tanuló testi-lelki állapotának minél teljesebb felmérése;  

 ok-okozati összefüggések feltárása;  

 negatív környezeti hatások kiszűrése;  

 a részképesség-kiesések lehetőség szerinti korrigálása;  

 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;  

 családlátogatások;  

 a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése;  

 a továbbtanulás irányítása, segítése.  

2.7.2 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők 

segítése 

A tanulók év eleji, illetve egész évi folyamatos megfigyelésével kiszűrjük a magatartászavaros 

gyereket. Tanulmányozzuk, információt gyűjtünk a családi háttérről, baráti kapcsolatokról, 

minden esetben a szülők egyetértésével. 

Szakértői vélemény alapján egészségi, beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő tanuló 

számára az intézmény vezetője a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja, hogy 

magántanulóként folytathassa tanulmányait.  

Amennyiben az említett tanuló(k) a többi tanulóval együtt részesül(nek) nevelésben-

oktatásban, úgy az osztály/csoport létszámának számításánál a törvény adta lehetőséget 

figyelembe vesszük (kis létszámú tanulócsoport). 

A szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát figyelembe véve, a tanuló egyéni problémáját 

mérlegelve az igazgató dönt a tanuló egyes tantárgyak minősítésének mentessége kérdésében. 

(pl. testnevelés). 

Elsősorban a pozitív magatartási formák megerősítésével és nem az elmarasztalási 

módszerekkel nevelünk. 

Az iskola beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő programja, a 

tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program. 

A középiskolába érkező tanulók neveltsége és tantárgyi felkészültsége igen különböző. A 

gimnáziumi tantervi követelményeknek csak megfelelő alapokkal rendelkező tanulók tehetnek 

eleget. Ezért azokat, akiknek induláskor lemaradásai vannak, fel kell zárkóztatni a korosztály 

átlagos fejlettségű tanulóihoz. 

A felzárkóztatás nemcsak a 9. évfolyamon feladat, hanem szükség esetén valamennyi 

évfolyamra kiterjesztendő. 

A lemaradások okai gyakran a különböző egyéni adottságokban, az eltérő érdeklődésben és 

motivációban találhatók, de a középiskolai tanulmányokra való hiányos felkészültség 

legtöbbször a fiatalok kedvezőtlen környezeti feltételeivel hozhatók összefüggésbe. Ebbe 

egyaránt beleértendők a családi, lakóhelyi és az általános iskolai körülmények. 
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A felzárkóztatás megszervezéséhez mindazokra a feladatokra szükségünk van, amelyek alapján 

megállapíthatjuk a diákok tantárgyi előismereteit, képességeik, neveltségük indulási szintjét, és 

amelyek tájékoztatnak a lemaradás, a hiányosságok okairól. A tájékozódás - bármilyen módon 

történjék - mindenképpen kevés ahhoz, hogy a középiskolába lépett tanulóról magabiztos 

véleményt alkothassunk. Semmiképpen nem engedhető meg, hogy az ingerszegény 

környezetből érkező vagy a később érő tanulók hiányosságainak felderítése megbélyegzéshez, 

beskatulyázáshoz vezessen. 

Az iskola a felzárkóztatást többféleképpen szervezheti. 

A felzárkóztatás elsődleges színtere a tanítási óra, de a felzárkóztató feladatok elláthatók a 

diákköri, a könyvtári vagy a klubfoglalkozások keretében is. A felzárkóztatás bizonyos 

esetekben történhet, illetve folytatódhat a tanuló otthonában is egyéni munkával. Ilyenkor 

egyénre szabott otthoni feladatot kell adni a tanulónak, ügyelve arra, hogy a feladat a tanuló 

számára megoldható, sikerélményt nyújtó legyen, és ne akadályozza egyéb kötelességének 

teljesítésében. 

A felzárkóztatásban elsődleges szerepe van a nevelői magatartásnak; bármely módszer hatását 

megsokszorozhatja vagy leronthatja. A középiskolai évek kezdetén az autokratikus oktatási 

stílus nagymértékben lefékezi, sőt sokszor lehetetlenné is teszi a felzárkóztatást. Ezért a 

demokratikus, rugalmas, változatos módszereket és formákat jelentő oktatási stílust kell 

alkalmazni a felzárkóztatásban. 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítésére komoly segítséget jelenthet az 

iskolaorvos és az iskolai pszichológus közreműködése. Ők adhatnak hatékony segítséget a nemi 

élet, a serdülés és a higiéniai problémák tárgyalásában, a drogok használata elleni küzdelemben. 

Bármenynyire kiválóan dolgozik is e területen az iskolaorvos és a pszichológus, az 

osztályfőnök összehangoló tevékenysége itt is elengedhetetlen. 

2.7.3 A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai 

tevékenységek 

Az ifjúságvédelmi munkát az igazgató koordinálja. Az iskolában a 866 tanulóra egy, a fenntartó 

döntése alapján, ifjúságvédelmi felelős, a kollégiumban szintén egy kolléga végez hasonló 

feladatot, társadalmi munkában. 

Társadalmunkban a közelmúltban lezajlott folyamatok természetes velejárójaként megjelent 

értékátrendeződés alapvetően megnövelte a felnövekvő korosztályok ez irányú tudatos 

felkészítésének és védelmének felelősségét. 

A társadalom peremén elhelyezkedő és a leszakadófélben lévő rétegek családjaiból származó 

gyerekek sajátos nevelési feladatot jelentenek az iskola számára. Ennek három fő területe: 

 a megelőzés, 

 a veszélyeztetettség időben történő felismerése, 

 a segítségnyújtás. 

A megelőzés a gyermek- és ifjúságvédelem területén kiemelt feladatunk, hiszen 

nevelőmunkánk alapja nem a védelem passzivitása, hanem a prevenció aktivitása. Ennek 

megvalósítása iskolánk teljes egészét átfogó tudatos, a környezet- és egészségnevelést integráló 

pedagógiai folyamat, ugyanis az ép környezet és az egyensúlyban lévő egészség összhangja 

nyújthat csak biztos alapot megelőző munkánkhoz. 

Célunk, hogy a tanulóinkat olyan tudással, érzelmi viszonyulásokkal és szokásokkal vértezzük 

fel, melyekkel önmaguk képesek felismerni a rájuk leselkedő veszélyeket (a drog, az alkohol, 
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a dohányzás, stb.), megtalálják ezek elhárítására a megfelelő magatartásmódokat, és képesek 

legyenek életük tudatos alakítására. 

A korszerű gyermek- és ifjúságvédelem megelőző tevékenységének legfőbb alapjait (a 

környezeti és egészségnevelést) nem egyetlen tantárgy feladataként kezeljük, hanem szinte 

valamennyi tantárgyba beépítjük az ilyen jellegű vonatkozásokat, célokat és követelményeket. 

A megelőzésben nemcsak a tudásra és a gondolkodásra, hanem a magatartásra, az attitűdökre, 

az érzelmi viszonyulásokra, a szokásokra és az értékrendre egyaránt gondot fordítunk. 

Természetesen nemcsak a tanórát tekintjük ezen célunk megvalósítása színterének, hanem 

valljuk, hogy legalább ilyen fontosságú az a nevelő hatás, amelyet tanulóink számára iskolánk 

hagyományrendszere, az iskolaudvar, a berendezési tárgyak, a szabadidős szokások és az 

emberi kapcsolatok összessége jelent; hiszen a gyermek nem tapasztalhat ellenmondást a 

tanított tananyag és az iskolában tapasztaltak között. Ezért lehetőségeinknek megfelelően 

törekszünk e harmónia minél teljesebb megvalósítására. 

A megelőzés mint komplex, az iskola egészét átfogó nevelőmunka szükségessé teszi a cél 

érdekében iskolánk szoros kapcsolatát azokkal a szervekkel és szervezetekkel, amelyek 

szakszerű támogatást tudnak nyújtani nevelőmunkánkhoz (Családsegítő Szolgálat, Rendőrség, 

ÁNTSZ, háziorvos - iskolaorvos, Vöröskereszt, természetvédők). Különösen nagy szerepet 

szánunk nekik a különböző prevenciós programok megvalósításában, az ismeretterjesztő 

előadássorozatok és oktatófilmek biztosításában és pedagógusaink ez irányú felkészítésében. 

Kiemelkedő szerepet szánunk a BARAKA program további sikeres végrehajtásában a 

szervezőknek és a 13 fő kiképzett tanárunknak, az osztályfőnöki munkaközösségnek.  

Mindez nem valósítható meg a család nélkül, hiszen az elsődleges szocializáció során sajátítjuk 

el családunk életviteli mintáit, ezért kiemelt szerepet szánunk az osztályfőnököknek a 

családokkal való szoros kapcsolatában, az iskola és a család nevelő hatásainak 

összehangolásában. 

A veszélyeztetettség időben történő felismerése fontos és kiemelt feladat. Bár ebben 

meghatározó felelőssége van minden pedagógusnak, különösen az osztályfőnököknek, de mivel 

iskolánkat egységes közösségnek tekintjük, nagy szerepet szánunk az osztály- és diáktársak, 

valamint a szülők jelzéseinek is.  

Elvünk, hogy az őszinteségen alapuló tisztelet és szeretet a leghatékonyabb módja az egymás 

iránti felelősség kialakulásának. 

A családdal és a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás során megismert családi háttér 

elegendő információt adhat a pedagógusoknak tanulóink hátrányos körülményeiről, 

ugyanakkor diákjaink napi környezete, az ifjúsági szubkultúrák esetleges káros hatásainak 

felismerésében a tanárok, diákok és szülők felelőssége egyaránt fontos. Ez a kölcsönös és 

egymás iránti felelősségérzet csak őszinte légkörben valósítható meg, ennek kialakításában 

nagy szerepe van diákjaink és a szülők közösségeinek, valamint a diákönkormányzatnak. 

A segítségnyújtás hagyományos és újszerű formái továbbra is fontos feladataink közé 

tartoznak. A rendelkezésre álló pénzeszközök elosztásánál - a jogszabályok adta lehetőségeken 

belül - tudatosan alkalmazzuk a valós szociális helyzet szerinti differenciálás elvét 

(önkormányzati tankönyvsegély). Célunk, hogy az arra rászoruló tanulóink bármikor 

bizalommal forduljanak problémáikkal, segítségnyújtás iránti igényükkel nevelőikhez. 

Veszélyeztetett tanulóink problémáinak megoldásában a gyámügyi szervekkel szorosan 

együttműködünk. 
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2.7.4 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók problémáinak felmérése, nyilvántartás készítése 

az osztályfőnökök bevonásával. Anyagi hátrányos helyzet enyhítésére irányuló feladatok: 

 étkezési és tankönyvtámogatás,  

 alapítványi költségtámogatás,  

 pályázati úton való támogatás,  

 kapcsolattartás a szociális ellátással foglalkozó szervekkel,  

 ösztöndíjak  

A tanulók személyiségfejlődésére irányuló feladatok: 

 tanár – diák személyes segítő kapcsolata  

 továbbtanulás irányítása  

 felzárkóztató, ill. tehetséggondozó programok szervezése,  

 drog- és bűnmegelőzési programok  

 osztálykirándulások  

Az eredményesség és hatékonyság fokozása érdekében az iskola vezetése rendszeres 

munkakapcsolatot tart az ifjúságvédelmi felelős pedagógussal és az osztályfőnökökkel, 

biztosítva ezzel a folyamatos információcserét. 

A konkrét feladatok megoldása, valamint szakmai kérdések tisztázása érdekében igényeljük a 

városban működő, ifjúsági- és egészségneveléssel foglalkozó szervezetek segítségét. 

Az együttműködésre vonatkozó konkrétumokat az iskolai SZMSZ tartalmazza. 

2.8 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi 

rendje  

Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe tartoznak. A 

jogszabályok szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény vezetőjének 

hatáskörébe tartoznak. A tanulók döntési joga a diákönkormányzati munkában történő 

részvételre, annak szervezésére, szervezeti rendjének kialakítására korlátozódik a jogszabályok 

által meghatározott módon. A köznevelési törvényben és végrehajtási rendeletében 

meghatározottak szerint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a tanulók – a diákönkormányzat 

szervezeti keretei között – kifejthessék véleményüket a házirend, a szervezeti és működési 

szabályzat, valamint a pedagógiai program elkészítésekor. Ennek érdekében az osztályfőnökök 

és a diákönkormányzat patronáló tanára közreműködésével minden osztályban az életkornak 

megfelelő szinten és tartalommal ismertetjük a dokumentumok tartalmát, biztosítjuk az egyes 

tanulók és az osztályközösségek számára a véleménynyilvánítás lehetőségét. A dokumentumok 

tanulói véleményezése a diákönkormányzat hatásköre az annak szervezeti és működési 

szabályzatában foglaltak szerint. 

Ugyanakkor lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy egyes – a tanulóközösség egészére 

vonatkozó – döntések meghozatala előtt a tanulók szervezett formában részt vehessenek a 

döntést megelőző véleményezésben. A tájékoztatás és a tanulói vélemények beszerzésének 

módszerét az előző bekezdésben meghatározottal azonosan határozzuk meg. 

A diákönkormányzat bevonásával biztosítjuk az iskola tanulóközössége számára azt a 

lehetőséget is, hogy a tanulók számára fontos döntéseket megelőzően – a diákönkormányzat 

vezetőjének vagy patronáló tanárának előzetes kérése alapján – részt vehessenek a 

nevelőtestületnek azokon az értekezletein, amelyeken az iskola munkájának értékelése történik. 
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2.9 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola 

partnereivel 

A tanuló, a szülő és a pedagógus együttműködését a közös pedagógiai feladatokra kell építeni. 

Az esetenként megnyilvánuló, látszólagos vagy valódi nézetkülönbségek, 

érdekkülönbözőségek ellenére a céloknak egyezni kell. Az iskolában a tanulónak el kell jutni a 

neveltség és tanulmányi színvonal, képzettség egy olyan szintjére, amelyet az iskola az 

alapdokumentumok szellemében célul tűzött ki, és amely célokat a szülők és tanulók 

elfogadtak, egyrészt azzal, hogy a tanulók az adott intézményben tanulnak, másrészt azzal, hogy 

a dokumentumok alakításában, a cél- és eszközrendszer, jogok és kötelezettségek alakításában 

tevőlegesen is részt vesznek  

Látszólag egyértelmű, hogy az iskola és kollégium, pedagógiai szempontból egységes elveket 

vall és gyakorlatot követ. 

Alapvetően a legtöbb feladatot az iskolahasználók, tehát a tanulók és szülők, valamint az iskola, 

a pedagógusok minél eredményesebb együttműködésének biztosítása jelenti. Nem 

nélkülözhetjük a szülők közreműködését az iskolának a tanuló érdekeit szem előtt tartó 

intézkedéseinek érvényre juttatásában, de abban az esetben sem, ha a pedagógusok 

tevékenységének megítélését illetően merül fel nézetkülönbség. 

Az iskolának szakmai kompetenciáját jól felhasználva kell közreműködnie abban, hogy a 

szülőknek is minden lehetséges segítséget megadjon gyermekük helyes neveléséhez. 

2.9.1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

A diákképviselet fórumai: 

A tanulók jogait és kötelességeit a Nemzeti köznevelésről szóló törvény tartalmazza. Ezek 

érvényesítése az iskola mindennapi életében fontos célkitűzésünk. A szervezett diákélet fontos 

kerete annak, hogy a tanulók megismerjék a demokratikus társadalom értékeit, az állampolgári 

jogokat és kötelességeket. Ezek gyakorlásában tapasztalatot szerezzenek, fejlődjön 

kommunikációs és együttműködési készségük. Az iskola számára pedig fontos eszköz ahhoz, 

hogy a diákoknak mint iskolahasználóknak az igényeit és véleményét megismerje, saját 

munkájának elemzésekor ezeket a tapasztalatokat számításba vegye, az iskolafejlesztő 

munkájában felhasználja. 

A diákjogokkal összefüggő személyiségi jogok a tanulókat természetesen és magától 

értetődően illetik meg, azokat a pedagógusnak és a diáktársaknak egyaránt tiszteletben kell 

tartania. A joggyakorlás legfontosabb szervezett fórumai a diákönkormányzat, a diákközgyűlés 

és az iskolaszék. 

2.9.2 A diákönkormányzat 

Az osztályok a Diákönkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően 

minden tanév elején osztály-diákbizottságokat választanak. A bizottságok vezetői alkotják az 

iskolai diák-önkormányzatot, melynek tagjai megválasztják a vezetőségüket. A diákvezetőség 

jelöli ki tagjai közül kik lesznek azok, akik képviselik a diákönkormányzatot az iskolaszékben. 

A diákönkormányzat működését a diákmozgalmat segítő pedagógus segíti, aki az iskola 

vezetésével és a diákönkormányzattal folyamatos kapcsolatot tart. A működés rendjét, az 

iskolavezetéssel való kapcsolattartást az intézmény illetve a diákönkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 
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Az iskolai és a kollégiumi diákönkormányzat működésének célja, feladata: 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a tanulói érdekképviselet   

 megvalósítása a diákönkormányzat tevékenysége révén. 

 A fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a diákönkormányzat munkáján és 

a diákközélet - ODB működése, diáktanács megbeszélései, diákparlament 

lebonyolítása, stb. - megvalósításán keresztül. 

 A diákönkormányzat működése során a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának 

biztosítása, összhangban az SZMSZ-ben meghatározott elvek megismerésével és 

megvalósításával. 

 Az iskola, a kollégium életében való részvétel rendezvények, műsorok, ünnepélyek 

szereplőinek közreműködése révén. 

 A mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek közvetítése, a kulturált viselkedési 

formák kialakítása a fentiekben említett tevékenységek gyakorlása során. 

A diákközgyűlés 

A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának legfontosabb fóruma a 

diákközgyűlés, amelyet évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. A diákközgyűlés - 

az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat döntése alapján, tekintettel a nagy iskolai létszámra - 

küldöttközgyűlésként is megszervezhető. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. 

Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola vezetője beszámol az előző 

diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különösen a tanulói jogok helyzetéről és 

érvényesüléséről. 

A diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a 

diákönkormányzat, illetve az iskola vezetéséhez. A pedagógusokra, a vezetőkre, az 

intézményre és tanulókra vonatkozó véleménynyilvánítás szervezett formában, a diákközgyűlés 

keretében lehetséges. 

2.9.3 A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

A szülő jogait és kötelességeit a nemzeti köznevelésről szóló törvény tartalmazza. A felvétellel 

és a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben az értesítés az iskolai adminisztráció, illetve a 

kollégium hatáskörébe tartozik. A működés rendjének ismertetése, a tanulmányi előmenetelről 

az értesítés, illetve a szülői nyilatkozatok megszerzése az osztályfőnök feladata.  

A szülők képviseletének és az iskola közötti kapcsolattartás szabályait az intézmény szervezeti 

és működési szabályzata tartalmazza. 

A szülői részvétel fórumai: 

a) A szülői munkaközösség 

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

munkaközösség működik. Az osztályba járó tanulók szülei alkotják az osztály szülői 

munkaközösségét, amelybe maguk közül két képviselőt választanak, és az osztályfőnökkel 

együtt irányítják.  

Az iskolai szülői munkaközösség az egyes osztályok szülői munkaközösségéből áll. Az 

osztályok tisztségviselői választják a választmányt, ők választják az elnököt és a 

tisztségviselőket. 
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A szülői munkaközösség főbb tevékenységi területei: 

 Szervezi a szülők tájékoztatását az intézmény céljairól, közvetíti a szülők véleményét 

 az iskola igazgatójának. 

 Aktivizálja a szülőket a nevelő-oktató munka és a diákélet támogatása érdekében. 

 Segíti a tanórán kívüli nevelőmunkát. 

 Részt vállal az ifjúságvédelmi teendőkben. 

 Segíti az iskola, a társadalmi szervek, egyesületek között a kapcsolat kiépítését, 

működését. 

Az iskolavezetés és a szülői munkaközösség között a kapcsolatot az SZM elnöke, illetve a 

szülői munkaközösség összekötő tanára látja el. Az igazgató és az iskola szülői 

munkaközösségének képviselője szükség szerint, de legalább évenként ül össze. Az igazgató 

ezen üléseken tájékoztatást ad az iskola munkájáról. 

b) Szülői képviselet az iskolaszékben 

Az iskolaszékben a nevelőtestület, a szülők, és a diákok azonos létszámmal képviseltetik 

magukat. A szülők képviselőit a szülői munkaközösség választja meg. Az iskolaszék az elnökét 

a szülők képviselői közül választja. Működését az iskolaszék szervezeti és működési 

szabályzata határozza meg. 

A közvetlen információcsere legfontosabb fóruma a szülői értekezlet és a szülői fogadóóra. 

A pályaválasztás előtt álló fiatalok és szüleik nyílt napok keretében ismerkedhetnek meg az 

iskolával és annak pedagógiai programjával. 

c) A szülői értekezlet 

A szülői értekezletek feladata a szülők tájékoztatása az iskola célkitűzéseiről, az iskola és a 

szülői ház együttműködésének elősegítése a tapasztalatcsere, a felvetődő problémák 

megbeszélése a megoldáskeresés szándékával. A szülői értekezlet idejét, témáját a 

nevelőtestület határozza meg tanév elején. A szülők meghívásáról az osztályfőnök 

gondoskodik. 

A tanév során félévente egy-egy szülői értekezletet hívunk össze, de szükség esetén rendkívüli 

szülői értekezlet is tartható. A rendkívüli szülői értekezletet kezdeményezheti az iskolavezetés, 

az osztályfőnök, az osztály vagy az iskola szülői munkaközösségének elnöke. A szülői 

értekezleten az osztályközösséget érintő kérdések tárgyalásakor jelen lehetnek az osztály 

tanulóinak a képviselői. 

d) Fogadó napok, fogadóórák 

Az intézmény félévente 2-2 alkalommal fogadó napot tart a szülők számára. A fogadónap 

időpontjáról a nevelőtestület dönt, és azt az iskola éves munkatervében rögzíti. Ezenkívül 

minden kollégánknak hetente egy órában van délelőtt fogadó órája, az időpontokat a tanév első 

napján közöljük a szülőkkel az ellenőrző füzet útján. 

A digitális naplóban a szülők naponta figyelemmel kísérhetik gyermekeik eredményeit, illetve 

a programon keresztül felveheti a kapcsolatot az iskolavezetéssel illetve a tanárokkal. 

2.9.4 Kapcsolattartás az iskola partnereivel 

Az iskola vezetője folyamatos kapcsolatot tart a Győri Tantankerületi igazgatósággal és az 

önkormányzattal. A sajtóval történő kapcsolattartás az igazgató feladatkörébe és felelősségi 

körébe tartozik. 
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Folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk szakmai szervezetekkel, a Győri Pedagógiai Oktatási 

Központtal, a Gimnáziumok Országos Szövetségével, az Anyanyelvápolók Szövetségével, a 

Kazinczy-alapítvánnyal, Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvánnyal, testvériskoláinkkal, a 

települési önkormányzat hivatalaival, a város civil szervezeteivel, üzemeivel, támogatóinkkal, 

segítőinkkel. A kapcsolattartás az igazgató feladata. 

Részt veszünk különböző pályázatokon, évek óta utaznak tanulóink a Határtalanul program 

keretében, illetve ebben az évben bekapcsolódtunk az EFOP-3.2.5-17-2017-00024 számú 

Pályaorientációs pályázatába, valamint az EFOP 3.2.3-17-2017-00027 számú Digitális 

környezetünk fejlesztése pályázatába. 

2.10 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata  

2.10.1 A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozóvizsgákra,  

 különbözeti vizsgákra,  

 javítóvizsgákra vonatkozik.  

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozóvizsgára jelentkezik,  

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít,  

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, 

pótló vizsgára 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira: akik átvételüket kérik az intézménybe és 

ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő, vagy, aki 

vendégtanulói jogviszonyt létesít iskolánkkal az érettségi vizsga letétele miatt 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja. 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 

vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, 

a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető 

vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, 

hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető 
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legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. 

A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-

étõl augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

Tanulmányok alatti vizsgát – a 20/2012-es rendeletben meghatározottak szerint – független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a 

tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a 

nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre 

lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az 

adott tantárgy tanítására. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 

megtartásáért, ennek keretében 

a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a 

vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a 

szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a 

vizsga iratait, 

d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató felel 

a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az 

igazgató e feladata ellátása során 

a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 

amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését 

követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően – így különösen rajz, festmény, 

számítástechnikai program formájában – kell elkészíteni. 

Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus 

úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. 

A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében 

megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd 

kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 



30 

Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat 

ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja 

számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania. 

Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 

A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon 

feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak 

ezeken a lapokon lehet készíteni. 

A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

tantárgyanként hatvan perc. 

Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a 

vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 

a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc 

perccel meg kell növelni, 

a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

használja, 

a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a 

szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

(5) Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön 

helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc 

percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár 

felolvassa. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – 

harmadik vizsgaként is megszervezhető. 

Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 

feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, 

aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus 

a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola igazgatójának, aki az 

írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével 

kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe 

foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az 

esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a 

szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az 

iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre 

rávezetheti. 
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Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat 

– az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejártával 

átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont 

feltüntetésével – lezárja, és a vizsgairatokhoz mellékeli. 

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a 

vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli 

a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 

Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a 

vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását 

rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját. 

Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két másik 

– a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú bizottság a 

cselekmény súlyosságának mérlegeli, és 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és 

az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy 

c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy 

eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó 

teljesítményét. 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni. 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 

időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – 

amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes 

tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 

szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de 

gondolatait szabad előadásban kell elmondania. 

Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet 

több. 

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 

tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni 

vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól 

segítséget kaphat. 

A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha 

meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során 

önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, 

logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, 

logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 
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esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért 

pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek 

alapján kell kiszámítani. 

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 

tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 

a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő a 

sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le, 

b) a sajátos nevelési igényű a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen 

vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két 

vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell kifejtenie. A felkészüléshez 

és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a 

második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, mely alatt a vizsgázó a 

vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 

vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de 

ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság 

megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében 

fel kell tüntetni. 

A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az 

írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 

2.10.2 Az értékelés rendje 

A vizsgákon az ötfokozatú skálával értékelünk. 

2.10.3 A vizsgatárgyak részei és követelményei 

A vizsgák anyaga az elkészült helyi tantervben leírt tananyagból áll, ugyanezekben a 

tantervekben tettük közzé a követelményeket is, ezeket kell követni. 

Magyar nyelv és irodalom 

 írásbeli és szóbeli vizsga 

Történelem 

 szóbeli vizsga 

Idegen nyelvek 

 írásbeli és szóbeli vizsga 

Matematika  

 írásbeli vizsga középszint esetén 
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 írásbeli és szóbeli vizsga emelt szint esetén 

Fizika  

 írásbeli és szóbeli vizsga 

Biológia 

 szóbeli vizsga 

Kémia  

 szóbeli vizsga 

Földrajz  

 szóbeli vizsga 

Testnevelés  

 gyakorlati vizsga 

Ének-zene  

 szóbeli vizsga 

Informatika 

 gyakorlati vizsga és szóbeli vizsga  

Rajz és műalkotások elemzése  

 gyakorlati vizsga és szóbeli vizsga 

Társadalomismeret 

 szóbeli vizsga 

Filozófia 

 szóbeli vizsga 

2.10.4 Intézményünk belső vizsgarendszere 

Hagyománnyá vált iskolánkban a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben a belső 

vizsgarendszer.  

Alapvető célunk a vizsgák megszervezésével a tananyag ismétlése, elmélyítése, a 

vizsgaszituáció megismertetése és a tanuló sikerélményhez juttatása. 

A vizsgarendszer az életkori sajátosságoknak megfelel, fokozatosságra törekszik. Elért 

teljesítményüket értékeljük és tanúsítvánnyal minősítjük a következő fokozatokkal: 

dicséretesen megfelelt, jól megfelelt, megfelelt. 

Tanulóink márciusban kézhez kapják a vizsga kérdéseit, hogy elegendő idejük legyen a 

felkészülés-re. A vizsga írásban, illetve szóban történik, írásban 45-60 perc, szóban 3-5 perces 

felelet. Az írásbeli vizsgák értékelése a következőképpen alakul: 

100-85%-dícséretesen megfelelt, 84-66%-jól megfelelt, 65-50%-megfelelt minősítésű. 

A vizsgán a kérdező szaktanár, az osztályfőnök és az igazgató is részt vesz, ezzel is 

hangsúlyozzuk a tartalom és forma egységének fontosságát. 

A vizsga nyilvános időpontjáról minden szülőt meghívólevélben értesítünk. 
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A vizsga eredményhirdetéssel zárul, amelyen a szülők és tanulók jelenlétében a szaktanárok 

szóban értékelik a diákok teljesítményét. 

A vizsga tantárgyai a következők: 

6. évfolyam: matematika írásbeli 

 anyanyelv írásbeli 

 társadalmi ismeretek szóbeli 

7. évfolyam: idegen nyelv írásbeli és szóbeli 

 földrajz szóbeli 

8. évfolyam: matematika írásbeli 

 irodalom szóbeli 

 természettudományok szóbeli 

9. évfolyam: anyanyelv írásbeli 

 történelem szóbeli 

10. évfolyamon tananyagát elvégezve a négy évfolyamos képzésben részt vevők ( 10.c és 10.e 

osztályok ) vizsgáznak magyar nyelv és irodalomból. 

2.11 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről való döntés 

az intézmény vezetőjének jogköre, döntése előtt köteles kikérni az igazgatóhelyettesek 

véleményét. A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége 

megegyezik az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban 

való esetleges elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára 

pótolhatóvá teszi a lemaradást. Az átvételkor figyelembe kell venni az átveendő tanuló 

magatartását, szorgalmát és a vele szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi 

intézkedéseket. 

Az állami fenntartású iskolákból történő átvételkor különbözeti vizsgát nem írunk elő. Az 

átvételkor különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy annak 

ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget biztosíthat arra, hogy a 

különbözeti vizsgát a felvételtől számított maximum három hónapon belül tegye le az átvett 

tanuló, ebben az esetben a felkészüléshez egyéni segítségnyújtást kell biztosítani az átvett 

tanuló számára. Lehetőség van arra is, hogy – a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő és a tanuló 

együttes kérésére – évfolyamismétléssel eggyel alacsonyabb évfolyamú osztályba kerüljön a 

diák. 

2.12 A felvételi eljárás különös szabályai 

Intézményünk a szerencsés túljelentkezés miatt minden évben részt vesz a középiskolások 

felvételi vizsgáján, a hozzánk jelentkező 8. évfolyamos tanulóknak meg kell írniuk a kiadott 

felvételi vizsgát. A felvételizők teljesítményét pontokra számítjuk át a következőképpen. 

A felvételi eljárás során a tanuló max.100 pontot érhet el, 50 pontot a 7. év végi és 8. osztály 

féléves eredményeiből számítunk úgy, hogy figyelembe vesszük a magyar nyelv, az irodalom, 

a matematika, a történelem és egy idegen nyelv eredményeit. A hiányzó 50 pontot az írásbeli 

felvételi pontszámának a fele adja. 
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A 4. osztályos tanulók 4. félévi bizonyítványa, ha jeles eredményű, 30 pontot ér, ehhez adjuk 

hozzá a 100 pontot, amit az írásbeli vizsgán szerezhet. A legjobb 80 tanulót behívjuk szóbeli 

vizsgára, ahol a tanuló szövegértését és hangos olvasását vizsgáljuk. Itt 40 pontot szerezhet a 

felvételiző, így maximum 170 pontot lehet szerezni a felvételi vizsgán. 

A felvételi kérelmek elbírálása során azonos felvételi teljesítmény elérésekor előnyben kell 

részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a 

jelentkezőt, akinek a lakóhelye, tartózkodási helye az iskola székhelyén van, illetve, akinek 

különleges helyzete azt indokolja. Különleges helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt akkor, ha 

testvére is iskolánkba jár, vagy itt érettségizett, ha szülője az iskola alkalmazottja. 
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3 Az intézmény helyi tanterve 

3.1 A választott kerettanterv megnevezése 

Intézményünk helyi tantervei az OFI által kiadott kerettantervek adaptációi. Elvégeztük a 

kötelezően előírt változtatásokat. A törvény adta 10%-os keretet mindegyik tantervünkben csak 

ismétlésre fordítjuk, új anyagrészekkel nem bővítettük a ,megtanulni valókat. 

Magyar nyelv és irodalom tanterv 5-12. évfolyam részére 

Összeállította: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna, Polczerné Ujlaki Csilla 

Magyar nyelv és irodalom tanterv 9-12. évfolyam  

Összeállította: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna, 

Magyar nyelv és irodalom fakultációs 11-12. évfolyam  

Összeállította: Polczerné Ujlaki Csilla 

Anyanyelv. 9.NY osztály részére 

Összeállította: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsa, 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tanterv az 5-12. évfolyam részére 

Összeállította: Grábics Júlia 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tanterv 9-12. évfolyam részére 

Összeállította: Grábics Júlia 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tanterv 11-12. évfolyam részére 

Összeállította: Grábics Júlia 

Etika tanterv a 11. évfolyam részére 

Összeállította: Gecsei Kolos 

Erkölcstan 5-8. évfolyam részére 

Összeállította: Gecsei Kolos 

Történelem, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 

Összeállította: Kovalcsik Attila 

Társadalom ismeretek 11-12. évfolyam részére 

Összeállította: Kovalcsik Attila 

Hon- és népismeret 5. évfolyam részére 

Összeállította: Lőrinczy Anna 

Matematika tanterv az 5-12. évfolyam részére 

Összeállította: Poóczáné Kecskeméty Szilvia 

Matematika tanterv az 9-12. évfolyam részére 

Összeállította: Poóczáné Kecskeméty Szilvia 

Matematika tanterv az 11-12. évfolyam részére 
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Összeállította: Poóczáné Kecskeméty Szilvia 

Matematika tanterv az 9 Ny. osztály részére 

Összeállította: Poóczáné Kecskeméty Szilvia 

Természetismeret tanterv az 5-6. évfolyam részére 

Összeállította: Dr. Hercselné Pallag Zsuzsa,  

Biológia és egészségtan tanterv a 7-12. évfolyam részére 

Összeállította: Dr. Hercselné Pallag Zsuzsa, 

Biológia és egészségtan tanterv a 10-12. évfolyam részére 

Összeállította: Dr. Hercselné Pallag Zsuzsa, 

Biológia és egészségtan tanterv a 11-12. évfolyam részére 

Összeállította: Dr. Hercselné Pallag Zsuzsa        

Fizika tanterv a 7-11. évfolyam részére 

Összeállította:  Nikházy Lászlóné 

Fizika tanterv a 9-11. évfolyam részére 

Összeállította:  Nikházy Lászlóné 

Fizika tanterv a 11-12. évfolyam részére 

Összeállította: Nikházy Lászlóné 

Kémia tanterv a 7-10. évfolyam részére 

Összeállította: Krupits Mária 

Kémia tanterv a 9-10. évfolyam részére 

Összeállította: Krupits Mária 

Kémia tanterv a 11-12. évfolyam részére 

Összeállította: Krupits Mária 

Földrajz tanterv a 7-10. évfolyam részére 

Összeállította: Dr. Hercselné Pallag Zsuzsa 

Angol nyelv tanterve 

 5-12. évfolyam részére: a nyolc évfolyamos gimnáziumban első id. nyelv 

 9-12. évfolyam részére: a nyolc évfolyamos gimnáziumban második id. nyelv 

 9-12. évfolyam részére: a négyosztályos gimnázium speciális idegen nyelve 

 9-12. évfolyam részére: a négyosztályos gimnázium második idegen nyelve 

 9. Ny osztály részére első idegen nyelv 

 9. Ny osztály részére második idegen nyelv 

Összeállította: Táska Eszter, Lőrincz Andrea, Horváth Hajnal 

Német nyelv tanterve 

 5-12. évfolyam részére: a nyolc évfolyamos gimnázium első idegen nyelve 
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Összeállította: Szücsné Móczár Zsuzsanna  

 9-12. évfolyam részére: a nyolc évfolyamos gimnázium második idegen nyelve 

Összeállította: Czap Éva  

 9-12. évfolyam részére: a négyosztályos gimnázium speciális idegen nyelve 

Összeállította: Nagy Günther Martina  

 9-12. évfolyam részére: a négyosztályos gimnázium második idegen nyelve 

Összeállította: Bácskai Tamásné 

  9. Ny osztály részére első idegen nyelv 

Összeállította: Károlyi Ilona 

 9. Ny osztály részére második idegen nyelv Herczegné Kovács Katalin 

Francia nyelv tanterve 

 5-12. évfolyam részére: a nyolc évfolyamos gimnázium első idegen nyelve 

 9-12. évfolyam részére: a nyolc évfolyamos gimnázium második idegen nyelve 

 9-12. évfolyam részére: a négyosztályos gimnázium speciális idegen nyelve 

 9-12. évfolyam részére: a négyosztályos gimnázium második idegen nyelve  

Összeállította: Mayerné Lantos Rita 

Latin nyelv 5-12. évfolyam részére 

Összeállította: Dr. Fazekas Zoltánné 

Ének-zene tanterv az 5-10. évfolyam részére 

Összeállította: Justinné Ládi Etelka 

Művészetek - Ének-zene tanterv az 11. évfolyam részére 

Összeállította: Justinné Ládi Etelka 

Vizuális kultúra (Rajz és műalkotás elemzés) tanterv az 5-10. évfolyam részére 

Összeállította: Lehner Olga 

Művészetek- Vizuális kultúra (Rajz és műalkotás elemzés) tanterv az 11-12. évfolyam részére 

Összeállította: Lehner Olga 

Mozgókép kultúra és média ismeretek 12. évfolyam részére 

Összeállította: Lehner Olga 

Testnevelés, gyógytestnevelés tanterv az 5-12. évfolyam részére 

Összeállította: Csendes Katalin, Karácsonyi Zita, Albert Tóth Zita 

Testnevelés, gyógytestnevelés tanterv az 9-12. évfolyam részére 

Összeállította: Csendes Katalin, Karácsonyi Zita, Albert Tóth Zita 

Testnevelés, gyógytestnevelés tanterv az 9. Ny. osztály részére 

Összeállította: Csendes Katalin, Karácsonyi Zita, Albert Tóth Zita 



39 

Osztályfőnöki tanterv az 5-12. évfolyam részére 

Összeállította: Bácskai Tamásné 

3.1.1 Továbbhaladás 

A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltétele az előírt tanulmányi követelmények sikeres 

teljesítése. A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanév közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. 

Ha a tanuló egy vagy két tantárgyból megbukott, augusztusban javító vizsgát tehet. Ha kettőnél 

több tárgyból bukott illetve, ha a javítóvizsgán sem teljesítette a követelményeket, tanulmányait 

az évfolyam megismétlésével folytathatja.  

3.2 A választott kerettanterv feletti óraszámok 

Az iskola osztályaiba (nyelvi osztály, a nyolc évfolyamos osztályok) felvett tanulók számára az 

emelt szintű követelmények teljesítéséhez szükséges többletórákat táblázatainkba beépítettük. 

Az emelt óraszámú osztályokba fölvett diákok és szüleik figyelmét írásban felhívjuk, hogy a 

követelmények teljesítése csak a kerettantervi óraszámok felett meghatározott óraszámok 

teljesítésével lehetséges. 

A 11–12. évfolyamon minden tanulónk számára kötelező heti kétszer két óra érettségire 

felkészítő foglalkozás felvétele. E két választható tantárgy mellett a 11–12. évfolyamon további 

szabadon választható órák felvétele lehetséges. 

Az alábbi óratervek a kerettantervi minimális óraterv alapján készültek. A minimális 

óraszámokat tartalmazó kerettanterveket megemelt óraszámmal tanítjuk. 

A nyolc évfolyamos képzésben: 

az 1. idegen nyelvből 5-10. évfolyamig, 

a 2. idegen nyelvből 9-12. évfolyamon, 

matematikából 6.-7.-8.-9.-10. és 12. évfolyamon, 

informatikából 10. évfolyamon, 

fizikából, kémiából 9. évfolyamon, 

magyar irodalomból 12. évfolyamon, és a tanulók által valamely tantárgyhoz 

kapcsolódó 11–12. osztályos fakultációs tantárgyakból, a minimális kerettantervi 

óraszámhoz képest biztosított többlet óraszámot beépítettük az óratervekbe.  

minden 11–12. évfolyamos diákunk számára kötelezővé teszünk egy 2X 2= 4 órás 

választható (fakultációs) tantárgyakat. 

A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben válaszható tantárgyak közül 5. évfolyamon Hon- 

és népismeretet és Társadalomi, állampolgári és gazdasági ismereteket, 9. évfolyamon Drámát 

tanítunk.  

A művészetek tantárgy keretében 11. évfolyamon ének-zenét és vizuális kultúrát, 12. 

évfolyamon vizuális kultúrát és mozgókép-, médiaismereteket tanítunk. 

A négy évfolyamos emelt szintű nyelvi osztályban: 

1. idegen nyelvből a 9-12. évfolyamon, 

matematikából a 9-10. és 12. évfolyamon, 
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informatikából a 10. évfolyamon,  

és a tanulók által valamely tantárgyhoz kapcsolódó 11–12. osztályos fakultációs 

tantárgyakból, a minimális kerettantervi óraszámhoz képest biztosított többlet 

óraszámot beépítettük az óratervekbe.  

Minden 11–12. évfolyamos diákunk számára kötelezővé teszünk egy 2X 2= 4 órás 

választható (fakultációs) tantárgyakat. 

9. évfolyamon Drámát tanítunk.  

A művészetek tantárgy keretében 11. évfolyamon ének-zenét és vizuális kultúrát, 

12. évfolyamon vizuális kultúrát és mozgókép médiaismereteket tanítunk. 

A nyelvi előkészítő évfolyamot követő tanévekben: 

az 1. és 2. idegen nyelvből 

matematikából a 9-10. és 12. évfolyamon, 

informatikából a 10. évfolyamon,  

és a tanulók által valamely tantárgyhoz kapcsolódó 11–12. osztályos fakultációs 

tantárgyakból, a minimális kerettantervi óraszámhoz képest biztosított többlet 

óraszámot beépítettük az óratervekbe.  

Minden 11–12. évfolyamos diákunk számára kötelezővé teszünk egy 2X 2= 4 órás 

választható (fakultációs) tantárgyakat. 

9. évfolyamon Drámát tanítunk.  

A művészetek tantárgy keretében 11. évfolyamon ének-zenét és vizuális kultúrát, 

12. évfolyamon vizuális kultúrát és mozgókép médiaismereteket tanítunk. 

9. évfolyamon matematikai és anyanyelvi képességfejlesztő órákat terveztünk, 

valamint beterveztünk egy plusz óra osztályfőnöki órát. 

Választható tárgyak 11. és 12. évfolyamon: 

Magyar nyelv és irodalom, 

Történelem, 

Matematika, 

Fizika,  

Kémia, 

Biológia, 

Informatika, 

Társadalom ismeretek, 

Első idegen nyelv, második idegen nyelv, matematika, irodalom többletóra az óraszámba 

beépítve jelenik meg, direkt választást nem igényel, a beírásnál szülői egyetértés szükséges. 

A tantárgyak nevei, amit a bizonyítványokban szerepeltetni kell. 

A naplókban, ellenőrzőben, törzskönyvben, érettségi bizonyítványban, törzskönyvben a 

következőnek kell szerepelni: 

Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, 

latin nyelv, társadalomi, állampolgári és gazdasági ismeretek, természetismeret, fizika, 



41 

biológia-egészségtan, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, dráma és tánc, hon és 

népismeret, mozgóképkultúra és médiaismeret, technika, életvitel és gyakorlat, erkölcstan, 

etika, informatika, testnevelés, anyanyelv. 
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Óraterv a kerettantervekhez 5-12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 3 4 4 4 4 5 

I. idegen nyelvek 5 5 5 5 4 4 3 3 

II. idegen nyelv         4 4 5 5 

Matematika 4 4 4 4 4 4 3 4 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

  2 2 2 2 3 3 

Erkölcstan 1 1 1 1        

Etika              1   

Társadalomi, 

állampolgári és 

gazdasági ismeretek  

2 2       

Természetismeret 2 2             

Biológia-egészségtan     2 1   2 2 2 

Fizika     2 1 2,5 2 2   

Kémia     1 2 2,5 2     

Földrajz     1 2 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1     

Hon- és népismeret 1               

Dráma és tánc         1       

Művészetek         

 Vizuális kultúra       1 1 

 Ének-zene       1  

 Mozgóképkultúra és  

 médiaismeret 
             1 

Informatika   1 1 1 1 2     

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1         1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fakultáció       4 4 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
28 28 31 31 35 36 35 35 

Szabad órakeret felhasználása: 

5. évfolyam 2 óra első nyelv 

6. évfolyam 2 óra első nyelv, 1 óra matematika 

7. évfolyam 2 óra első nyelv, 1 óra matematika  

8. évfolyam 2 óra első nyelv, 1 óra matematika  

9. évfolyam 1 óra első nyelv, 1 óra második nyelv,1 óra matematika, 0,5 óra fizika, 0,5 

óra kémia 

10.évfolyam 1 óra első nyelv, 1 óra második nyelv,1 óra matematika, 1 óra informatika 
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11.évfolyam 2 óra második nyelv, 4 óra szabadon választott érettségire felkészítő tárgy 

12.évfolyam 2 óra második nyelv, 1 óra irodalom, 1 óra matematika,  4 óra szabadon 

választott érettségire felkészítő tárgy. 

Óraterv a kerettantervekhez 9–12. évfolyam, gimnázium 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 6 5 5 6 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 4 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc 1       

Művészetek       

 Vizuális kultúra   1 1 

 Ének-zene   1  

 Mozgóképkultúra és médiaismeret    1 

Informatika 1 2     

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Fakultáció   4 4 

Összesen: 35 36 35 35 

Szabad órakeret felhasználása: 

9. évfolyam 3 óra első idegen nyelv, 1 óra matematika 

10. évfolyam 2 óra első idegen nyelv, 1 óra matematika, 1 óra informatika 

11. évfolyam 2 óra első idegen nyelv, 4 óra szabadon választott érettségire felkészítő tárgy  

12. évfolyam 3 óra első nyelv, 1 matematika, 4 óra szabadon választott érettségire 

felkészítő tárgy. 
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Óraterv a kerettantervekhez 9–12. évfolyam, gimnázium 

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

Magyar nyelv és irodalom  4 4 4 4 

I. idegen nyelv 12 5 5 4 4 

II. idegen nyelv 6 4 4 4 5 

Matematika 2 4 4 3 4 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek  
2 2 3 3 

Etika      1   

Biológia – egészségtan    2 2 2 

Fizika  2 2 2   

Kémia  2 2     

Földrajz  2 2     

Ének-zene  1 1     

Vizuális kultúra  1 1     

Dráma és tánc  1       

Művészetek        

 Vizuális kultúra    1 1 

 Ének-zene    1  

 Mozgóképkultúra és 

 médiaismeret  
   1 

Informatika 4 1 1     

Életvitel és gyakorlat         1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Anyanyelv 1     

Osztályfőnöki (1) 1 1 1 1 

Fakultáció    4 4 

Összesen: 30+(1) 35 36 35 35 

Szabad órakeret felhasználása: 

9. NY évfolyam plusz 1 óra osztályfőnöki 

9.évfolyam 2 óra első idegen nyelv, 1 óra második idegen nyelv, 1 óra matematika 

10. évfolyam 2 óra első idegen nyelv, 1. második idegen nyelv, 1 óra matematika,  

11. évfolyam 1 óra első idegen, 1 óra második idegen nyelv, 4 óra szabadon választott 

érettségire felkészítő tárgy  

12. évfolyam 1 óra első idegen nyelv, 2 óra második nyelv,1 óra matematika, 

3.2.1 Sajátos nevelési igényű tanulók  

Sajátos nevelési igényű tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő integráltan oktatható 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi (enyhén 

mozgáskorlátozott), érzékszervi (gyengénlátó, nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd. 
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A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az 

iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális képességek 

eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságok 

figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai gyógypedagógiai segítséget 

igényelnek. 

A részképességzavarok körébe az iskolai teljesítmények elsajátításának nehézségei a 

képességek deficitje, valamint az általuk kiváltott, következményes magatartási és/ vagy 

tanulási zavarok komplex tünetegyüttese tartozik. Jellemző, hogy az adott részképességben az 

intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás mutatkozik, valamint 

teljesítményszóródás mutatható ki az intelligenciafaktorok, a mozgáskoordináció és a beszéd 

szintje között. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei  

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

feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, 

korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell 

megszervezni:  

 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van;  

 szükség szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, 

követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni;  

 fejlődésük egyénileg támogatott. 

Diszlexia fogalma 

A diszlexia, egy olyan sajátos olvasási zavar, melyre jellemző, hogy a gyermek olvasási 

teljesítménye jelentősen elmarad a korának és az intelligenciájának megfelelően elvárható 

szinttől. Vagyis, a diszlexia egyfajta viszonyfogalom: a diszlexiások olvasási teljesítménye 

gyengébb, mint azt a gyermek képességei és a gyakorlásra szánt idő alapján elvárhatnánk. A 

diszlexia hátterében örökletesség, a központi idegrendszer sérülései, organikus eltérései, érési 

késése, működési zavara, egyaránt állhatnak. 

Diszlexia tünetei 

Olvasásban: betűtévesztések, (vizuális vagy fonetikai hasonlóságon alapuló, pl. f-t, g-k), 

betűkihagyások, betűbetoldások, szótagkihagyások, szótagbetoldások, reverziók (fordítások, 

pl. betűk szintjén b-d, u-n, szótagok, szavak szintjén betűsorrend megfordítása), kezdő 

olvasóknál a betűk olvasásának súlyos megkésése, olvasás tempójának lassúsága és a 

szövegértés problémája. 

Írásban: gyakoriak a helyesírási hibák, hosszú-rövid tévesztések, egybe-különírási gondok, 

betűkihagyások, felcserélések, betoldások, a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjelek 

nem megfelelő használata, a finommotoros koordináció gyengesége miatt többnyire csúnya, 

sokszor szinte olvashatatlan, a verbális memória érintettsége miatt tollbamondásnál a szöveg 

hiányos leírása, valamint szórendváltoztatás. 

Beszéd területén: megkésett-, akadályozott beszédfejlődés, általános pöszeség 

maradványtüneteivel találkozhatunk, nyelvi készsége elmarad társaikétól, gyakori a szegényes 

szókincs, a beszédészlelés és a beszédmegértés zavara.  

Ezen tünetek súlyos foka gyengébb tanulási eredményeket mutat, így a nyolc osztályos 

gimnáziumban nem jellemző.  
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Mozgás területén: motoros ügyetlenség, koordinálatlan nagy- és finommotoros mozgások, az 

egyensúlyérzékelés zavara. 

Egyéb területeken: ritmusérzék fejletlensége dominanciazavarokkal, nehezen kialakuló 

testséma, rossz téri és idői tájékozódás, gyenge emlékezet, szerialitás problémák. 

Emellett sok esetben magatartásproblémák is előfordulnak. 

Gyakori továbbá, hogy a diszlexiás gyermekeknél nemcsak az olvasás és az írás érintett, hanem 

a számolás területe is. 

A fejlesztés célja, feladata 

Specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelõ értõ 

olvasáskészségét, segítse az olvasás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.  

 a betűbiztonság és az összeolvasási készség,  

 szókincsbővítés 

 a rövid távú emlékezet, 

 az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

 az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt, 

 a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

 az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

 a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással, szövegszerkesztő 

használatának megtanításával és alkalmazásával. 

Az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

Diszgráfia fogalma 

A diszgráfia az írás zavarát jelenti, amely gyakran jelentkezik a diszlexiával, és részben hasonló 

tüneteket mutat (kihagyás, felcserélés). Ezekhez az írómozgás nehézségei társulnak 

(ceruzafogás, vonalvezetés, betűalakítás problémái). Hátterében több dolog húzódhat meg. 

(Térbeli, időbeli tájékozódás zavara, észlelési problémák.)  

Diszgráfia fajtái és azok tünetei  

Formai diszgráfia: az írás technikája nehéz a gyerek számára, a szem és kéz együttműködése 

pontatlanul, lassan ír. Az írás külalakja, íráskép csúnya, a betűk kicsúsznak a sorokból, a 

vonalvezetés hullámzó, a betűk mérete és formája változó. Gyakran javítja, áthúzza, kiradírozza 

a gyerek az írását. A diszgráfiás gyerek általában görcsösen fogja a ceruzát, rendszerint erősen 

rányomja a papírra. Tollbamondáskor gondolkodni kezd a betűk formáján, ezért lemarad, majd 

esetleg kapkodni kezd. A kapkodás miatt lehagyja a szavak, mondatok végét, vagy esetleg más, 

korábban elhangzott szót szúr be. Pontatlan a szóköz, nagybetű, írásjelek használata. 

Tartalmi diszgráfia: a külalak elfogadható, viszont a helyesírás gyenge. Önálló fogalmazások 

írása okoz nehézséget, a tollbamondásban sok hibát ejt, jóllehet a másolási feladatot szépen, 

hibátlanul végzi. A hosszú-rövid magánhangzókat nehezen különbözteti meg. Gondot okoz a 

nyelvtani műveletek megértése, használata. Auditív tagolása gyenge. Beszédritmus egyenetlen. 

A diszgráfia nem társul feltétlen más tanulási zavarral, ugyanakkor lehet a tüneteinek 

megjelenése az írásban. Megfigyelések szerint majdnem minden diszlexiás egyben diszgráfiás 

is. 

A fejlesztés célja: 

A tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen. A tantervben 

előírt tartalmakhoz igazodva a megtanult nyelvtani szabályokat alkalmazni tudja. 
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(Segédeszközt tudjon használni,- Helyesírási szabályzat, értelmező szótárak, internetes 

honlapok.) 

A fejlesztés feladatai: 

A vizuomotoros koordináció, auditív tagolás és beszédritmus fejlesztése. Pozitív gondolkodás 

és énkép, valamint a sikertudat kialakítása. 

A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei 

Fogalma: Legfontosabb tünet a motoros koordináció fejlődésének súlyos károsodása, 

fennállása nem magyarázható általános intellektuális retardációval vagy szerzett neurológiai 

zavarral. Fejlődés neurológiai éretlenségi jelek – együttmozgások – fordulhatnak elő. 

Leggyakoribb okai: részképességzavar, genetikai hajlam, idegrendszeri fejlődési zavar, 

szerzett idegrendszeri diszfunkció. 

Leggyakoribb tünetei: a motoros koordinációt igénylő mindennapos feladatokban a személy 

teljesítménye lényegesen elmarad a biológiai kora és a mért intelligenciája alapján elvárható 

szinttől. 

A finom- és a nagymozgások fejlődése késik, a gyermek késve tanul meg futni, ugrani, lépcsőn 

járni, csomót kötni, ki- és begombolni, labdát eldobni, elkapni. Korlátozott lehet a rajzolási 

készség és a grafomotorika. 

Diszkalkulia fogalma 

A gyermek intelligenciaszintjéhez képest alacsonyabb teljesítményt nyújt a számolás és a 

matematika területén, míg például az olvasás és írás teljesítménye korának és 

intelligenciaszintjének megfelelő. A nehézségek a matematika (jelek, kifejezések, szabályok 

megértése) és a számtan (műveletek, számjegy és számkép felismerése, ábrázolása, 

egyeztetése, számok sorrendisége) területén jelentkeznek. 

Leggyakoribb tünetei: 

A motoros koordinációt igénylő mindennapos feladatokban a személy teljesítménye lényegesen 

elmarad a biológiai kora és a mért intelligenciája alapján elvárható szinttől. 

A finom- és a nagymozgások fejlődése késik, a gyermek késve tanul meg futni, ugrani, lépcsőn 

járni, csomót kötni, ki- és begombolni, labdát eldobni, elkapni. Korlátozott lehet a rajzolási 

készség és a grafomotorika is. Fejlődésneurológiai éretlenségi jelek – együttmozgások – 

fordulhatnak elő.  

Műveletvégzése: lassú; eszközigényes, gyakran hibázik, az inverz műveleteket nehezen végzi. 

Térben, síkban nehezen tájékozódik. Gátolja önálló munkavégzését, nem tudja kezelni 

technikailag a feladatot.  

Gondolkodásának hibái: nehezen tud analizálni, szintetizálni; nehéz a szöveges feladatok 

értelmezése; a szabályalkotás; az összefüggések felfogása; figyelme szétszórt; emlékezete 

rövidtávú; fáradékony. 

Mozgás-, beszédkoordinációja fejletlen. 

A fejlesztés célja, feladata 

A tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel  rendelkezzen. Képes 

legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek 

használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. 
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Matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása, a figyelem, az 

emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, a vizuális-téri 

képességrendszer fejlesztése. Egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő technikák, 

eljárások alkalmazása. Az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén 

A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi képességeik 

ellenére az olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az írásmozgással (diszgráfia) 

és a számolással (diszkalkúlia) kapcsolatban az iskolai oktatás során feltűnő nehézségek 

jelentkeznek. Általános értelmi képességeik és tanulási teljesítményeik között alulteljesítés 

formájában lényeges különbség áll fenn. Ennek az eltérésnek a hátterében a megismerési 

képességek különböző zavarai állnak, amelyek az olvasás, az írás, a helyesírás vagy a számolás 

területén önálló, (körülírt) vagy kevert típusú zavar (együttjárás) formájában jelenhetnek meg. 

Az érzékszervi fogyatékos 

Gyengénlátó fogalma 

A látásmaradvány mértéke megszabja, hogy a gyermek alapvetően vizuális úton szerzi-e az 

információkat,vagy kiegészíti-e azt tapintással és a hallási ingerekre való támaszkodással. Ez 

utóbbi az aliglátó gyermekre jellemző. A gyengénlátó gyerek elsősorban látására támaszkodik. 

A nagyobb térben való tájékozódásnál, közlekedésnél nem mindegy, hogy milyen a gyermek 

távoli vízusa, valamint, hogy egy, vagy két szemmel lát-e. A játéknál, tanulásnál inkább az a 

fontos, hogyan lát közelre, van-e színlátási problémája. Néhány szembetegség 

fényérzékenységgel jár, a gyermek, a tanuló erős fényben hunyorog. Neki fényvédő 

szemüvegre van szüksége, s az sem mindegy, hogyan ültetjük őt az ablakhoz viszonyítva. 

Más esetekben az orvos a retina leválásának veszélye miatt néhány mozgásformát megtilt (pl. 

fordított testhelyzetben végzett gyakorlatok, fokozott erőkifejtés). 

Az integrált nevelést-oktatást akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a gyengénlátó gyermek 

beilleszkedik ép társai közé, együtt tud haladni velük, s eközben képességei kibontakoznak. 

Mindehhez különleges gondozásra is szüksége van. 

Nagyfokú rövidlátás (myopia majoris), a szem fénytörési hibája, amelyet szemüveggel lehet 

korrigálni. 

Távollátás (hypermetropia).Szintén fénytörési hiba, ellentétes a rövidlátással. Gyűjtőlencse 

(plusz dioptriás szemüveg) segítségével korrigálják. 

Retinopathia praematurorum (ROP) Napjainkban sokszor találkozunk ezzel a kórképpel. Kis 

súllyal született koraszülöttek ideghártya-elváltozása, a retina kóros ereződése. A látást 

különböző mértékben károsítja. A gyerek a szemüveget retinája sérülése miatt nem tudja 

használni. Olvasáshoz lupe, olvasókészülék szükséges. 

Látóideg-sorvadás (atrophia nervi optici)A látóideg sérül gyulladás, keringési zavar 

következtében. Szemüveggel nem korrigálható. A gyermeknek szín- és térlátási zavara is lehet. 

Látásteljesítményét javítja a helyi megvilágítás. 

Szemteke rezgés (nystagmus) 

Észrevehető elváltozás, amely nem önálló kórkép, hanem a súlyos gyengénlátás kísérő tünete. 

Akarattól független, apró rángásszerű szemmozgás. (Paraszkay,1994. és Látássérült gyermekek 

integrált oktatása-nevelése, 2001.) 

A gyengénlátó tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok 

és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.  
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A gyengénlátó, tanulóknak a tanuláshoz és a mindennapi életben való boldoguláshoz - 

látásteljesítményükhöz igazodó mértékben - különleges technikák elsajátítása szükséges: 

speciális optikai segédeszközök, látássérültek számítástechnikai segédeszközei, programjai 

használata. E technikák ismeretanyaga az egyéni fejlesztési terv része. 

A megfelelő eszközrendszer biztosítása mellett (teremvilágítás, egyéni megvilágítás, speciális 

tanulóasztal) a követelmények mennyiségi és minőségi teljesítése a gyengénlátó tanulók egyéni 

adottságai szerint várható. 

A gyengénlátó, tanulók habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozásai általában a 

következő területeket érintik: 

 látásnevelés (a látási funkciók fejlesztése, optikai és elektronikus segédeszközök 

használata),  

 speciális IKT ismeretek átadása (pl.: gépírás, nagyító-, laptop használat) 

 mozgáskorrekció (finommozgás, nagymozgás), 

 az olvasási készség fejlesztése, 

 tájékozódásra nevelés (tájékozódás vizuális támpontok alapján, közlekedési önállóság), 

 személyiségkorrekció, 

 diszlexia, dysgraphia, diszkalkulia, 

 logopédiai ellátás, 

 gyógytestnevelés, 

 mindennapos tevékenységek (önkiszolgálás, egészségmegőrzés, speciális munka-  és 

háztartási eszközök használata) 

 a tehetséges tanulók fejlesztése. 

Nagyothalló meghatározása 

A hallássérülés viszonylag tág biológiai és orvosi fogalom. Ide sorolandók a hallószerv bármely 

részének veleszületett vagy szerzett sérülései, esetleg fejlődési rendellenességei, amelyek 

eredményeképpen a hallásteljesítmény az éptől eltér. Ebbe a körbe tartoznak a hallópályáknak 

és az agy hallóközpontjának a sérülései is. Ebben az értelemben beszélhetünk vezetéses, idegi 

eredetű és kevert típusú hallássérülésről.(Inkluzív nevelés; Köntösné Lőrincz Eszter, dr. Váry 

Ágnes) 

Fejlesztés feladata   

Kiemelt feladat a beszédhallás az épen maradt funkciók fejlesztése és a tehetség gondozása. A 

felső tagozatos szakaszra már kialakultnak tekinthető az egyéni beszédállapot. Erre 

támaszkodva általában megvalósítható: 

 a nyelvi rendszer további finomítása, a nyelvi-kommunikációs szint emelése, az 

olvasás-írás eszköz szintű használata,  

 a nyelvi érintkezés formáinak bővítése: tágabb tájékozódás a köznapi 

nyelvhasználatban, árnyaltabb alkalmazás, a műveltségi területek és témák tartalmának 

megfelelő fogalmak értő használata,  

 a szociális kapcsolatrendszer, az érintkezési formák pontos értelmezése, a 

kommunikációs szándéknak megfelelő nyelvi formák megválasztása. 

Speciális szükségleteit figyelembe véve szükséges a tanuló számára a működőképes 

hallókészülék a pedagógus közelsége, az általa nyújtott jól érthető, természetes beszédminta a 

megfelelő beszédértéshez.  
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A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása 

A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az 

egyéni fejlesztési tervek alapján az iskolák /gyógypedagógus, tanító, tanár más szakember/ 

speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 

rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teheti szükségessé. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

A mozgásszervi, érzékszervi, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy 

sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával. 

Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása 

Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása. 

Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, 

pszichopedagógus, gyógypedagógus, pszichológus és egyéb szakemberek (pl. 

szomatopedagógus, szurdopedagógus, tiflopedagógus) bevonásával történik és rehabilitációs 

célú órakeretben zajlik. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről  tájékoztatni kell az 

osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, különös tekintettel a gyermek 

osztályfőnökére. 

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis 

befejezését követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések megtervezését megelőzően. 

Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonkérési, 

értékelési formákat; indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján – az egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekbõl – az értékelés és minősítés alól mentesítés adható. 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat 

a) a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása. 

b) a pozitív énkép és önértékelés kialakítása, 

c) a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése, 

d) a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, 

e) a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

A tanulók ösztönzése sporttevékenységre (úszás, labdajátékok), az iskola szervezésében, ill. 

egyéb más kerete között. 

3.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

Pedagógiai munkánk során csak olyan taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, 

feladatgyűjtemény) használunk a tananyag felhasználásához, melyet a miniszter hivatalosan 

tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre 

is szükség van: pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a tanárok szakmai munkaközössége határozza meg az iskola helyi tanterve 

alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév második szülői 
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értekezletén tájékoztatja az iskola. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek 

a következő szempontokat veszik figyelembe: 

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több 

tanéven keresztül használhatók;  

 a taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be;  

 a taneszközök áránál a szülők anyagi helyzetéhez, a lehetőségekhez igyekszünk 

közelíteni.  

Az iskola – pénzügyi lehetőségeihez mérten –, illetve egyéb támogatásokat felhasználva egyre 

több nyomtatott taneszközt szerez be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a 

nehéz helyzetű tanulók – a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök 

javaslata alapján – ingyenesen használhatják. 

Az információs bázis a minőségelvű rendszer fontos eleme, amely segít a biztonságos 

tankönyvkiválasztásban. Választásunkban döntő, hogy jól használható, minőségileg 

kifogástalan, tehát megbízható és szép tankönyvet adjunk a gyerekek kezébe. A 

tankönyvválasztás olyan piaci jellegű szabályozó, amely elősegíti, a jövőben még inkább 

megvalósítja a minőségelv érvényesülését. 

Az iskolai tankönyvhasználat sarkalatos pontjai: 

 a tanár és a tankönyv közötti összhang, azonosulás vagy alkalmazkodás  

 a tankönyv szerepe a pedagógus felkészülésében, tanmenet és óraterv készítésében  

 a tankönyv tanórai kiaknázásának lehetőségei  

 a tankönyv, mint közös nevező a számonkérésben, értékelésben  

 a tantestület egysége, illetve a módszerek tudatosítása  

 a szülők bevonása a tankönyvek értékeinek kibontakoztatásába  

A választott tankönyvek használatára jól felkészült pedagógusok is sokat segíthetnek abban, 

hogy a gyermekek is hatékonyabban használják tankönyveiket. 

Taneszközök használata 

Minimális programnak tekinthető, hogy valamennyi neveléssel-oktatással foglalkozó személy 

elsajátítsa az alapvető oktatási eszközök kezelését. 

Tudjon minden nevelő egyszerű audiovizuális ismerethordozókat, diaképet, magnetofon 

hanganyagot, írásvetítő-transzparenseket, képmagnó felvételeket készíteni, tudják az említett 

eszközöket és anyagokat eredményesen alkalmazni a nevelési-oktatási folyamatban. 

Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában ahhoz, hogy a nevelés-

oktatás minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk. 

Ezen eszközök csak akkor segítik a munkánkat, ha kiválasztásuk tudatos pedagógiai munkával, 

módszertanilag megalapozott, célszerű kihasználással párosul. 



52 

3.4 A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

Témajavaslat: Kulcskompetenciák megalapozása, együttműködési készség fejlődése, a tanulói 

tudás megalapozása 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A gimnázium hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés¬oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

A 7-8. évfolyamhoz kapcsolódó feladatok: 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait; 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és 

a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi  alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 
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A gimnázium 9-12. évfolyamának helyi feladatai 

A gimnázium 9-12. évfolyamán folytatott nevelés-oktatás feladata az iskolai alapműveltség 

árnyalása és megszilárdítása, melynek során már megjelennek a pályaválasztáshoz, a 

továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a szakközépiskolában az ágazathoz tartozó 

szakképesítések megszerzéséhez szükséges kompetenciák. A kompetenciák kialakítását az 

egyes műveltségi területek tananyagával valósítjuk meg. 

A 9-12. évfolyamhoz kapcsolódó feladatok: 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával, helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan bővítjük, kiteljesítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

3.5 Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon: 

Ebben a tanévben elindult a mindennapos testnevelés a gyakorlatban, jelentős sikerrel. A rövid 

idő alatt is egyértelmű, hogy szükség lenne a napi testnevelés óra megtartására. A meglévő 

lehetőségeink viszont nem alkalmasak arra, hogy minden évfolyamon meg tudjuk tartani a napi 

órákat. Ezért 5. és 6. évfolyamon naponta órákat tartunk illetve 9.Ny osztályban is megtartjuk 

a napi órákat, a többi osztályban a törvény 3+2-es formáját választjuk. Aki sport szakosztályi 

igazolással rendelkezik és a rendelet szerint a 3 óra mellett folyamatos sportol így teljesíti a 

kötelességét. Erről az iskola napi adminisztrációt vezet. Akik rendszeresen nem sportolnak 

igazoltan részükre a 3+2- es rendszerben oldjuk meg a mindennapos testnevelést. A felsőbb 

éveseknek továbbra is szervezzük a mindennapos testmozgás kereteit, biztosítva, hogy ezekre 

az évfolyamokra járó tanulóknak meg legyen a lehetőségük a folyamatos testedzésre. 

3.5.1 A mindennapos testmozgás intézményi lehetőségei és keretei 

Az iskola a két kötelező testnevelés óra mellett biztosítja a délutáni testedzés lehetőségeit az 

intézményben működő iskolai sportkör keretein belül. Minden délután tartanak különböző 

sportköri foglalkozásokat (röplabda, kosárlabda, aerobik, aikidó, kézilabda, labdarúgás) 

melyeket a tanulók érdeklődésük szerint vehetnek igénybe. A házi bajnokságok folyamatos 

szervezése, lebonyolítása is jó lehetőséget nyújt tanulóink mozgásigényének kielégítésére. A 

tanév elején a testnevelő tanárok felmérik a tanulók igényeit és megszervezik a beosztásukat az 

induló sportcsoportokba. Elkészítik a testedzés éves programját. Az egészségfejlesztő 

munkacsoport – melynek a testnevelőkön kívül a biológia szakos kollégák, az iskolaorvos és a 

védőnő is tagjai- megvitatja és jóváhagyja azt. A program megvalósításába be kell vonni a 
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nevelőtestület tagjait. A program sikerének záloga a hivatás-szerető, elkötelezett testnevelő 

tanárok közössége. Bízunk testnevelőink szakértelmében és abban, hogy a fenntartó 

támogatását is elnyerjük ebben a nagyon fontos, országunk jövőjét alapvetően befolyásoló 

témakörben. 

3.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a 

pedagógusválasztás szabályai 

A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy, 

hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor 

tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógus számára heti 22-26 óra 

tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. Az iskola méretéből adódóan a pedagógusok 

szülői-tanulói oldalról történő kiválasztására ezért általában nincs lehetőség. 

Pedagógiai programunk szerint választható tantárgy iskolánkban az erkölcstan, melyet minden 

beírásnál az 5. évfolyamos tanulók szülei a rendeletben szabályozottak szerint. Ezentúl kötelező 

választani a 11-12. évfolyamon az iskola által ajánlott tantárgyakból az érettségire való 

felkészítésre. Választható tantárgyak meghirdetésekor közölni kell azt is, hogy a tárgyat 

várhatóan melyik pedagógus fogja tanítani. A választható foglalkozások közé tartoznak a heti 

2-2 órás délutáni sportfoglalkozások. A rendelet szerint az 5. évfolyamra járó tanulók 

kötelezően választanak, hogy melyik idegen nyelvet szeretnék tanulni az iskola által ajánlottak 

közül. Ajánlott nyelvek angol, német, francia, latin és igény esetén az orosz. Ugyanezek közül 

a nyelvek közül választhatnak a 8. évfolyamosok második idegen nyelvet. 

3.7 Projektoktatás 

A korábban jól bevált, az iskola hagyományrendszerébe beépült tevékenységi formák alapján a 

pedagógiai program végrehajtása során sajátos pedagógiai módszereket is alkalmazunk. A 

projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók 

érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül. 

Komplex projektoktatási formában végezzük a 9. évfolyamos dráma, valamint felerészben 

projektoktatási formában a 11-12. évfolyamos művészetek tantárgy oktatását. 

3.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek 

vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan hátrányos körülmények 

között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését, 

illetve megszüntetését. E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg: 

 Szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a személyiségi 

jogok messzemenő figyelembevételével. 

 A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok 

segítésének formái: 

o ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott módon, 

o tankönyvvásárlási támogatás biztosítása, 

o tanulmányi kirándulások anyagi támogatása, 

o kedvezményes ebéd biztosítása, 

o javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására. 

 Mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának 

igénybevétele. 
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 A tanulók jogainak fokozott védelme. 

 Az életmódprogram keretében rendszeres felvilágosító munka végzése az osztályfőnök, 

a szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás). 

 Törekszünk arra, hogy minél több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a sikeres 

kábítószer-ellenes program megvalósításához. 

 Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel. 

 A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel 

kísérése. 

A fenti feladatok összefogását az igazgató által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

3.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 

3.9.1 Írásbeli feladatok értékelése 

Témazáró dolgozat 

Az egész osztályra kiterjedő, egy vagy több tantárgyi fejezet írásbeli számonkérésére szolgáló 

forma, melyet a dolgozat megíratása előtt legalább egy héttel előbb közölni kell a tanulókkal. 

A tanulók túlterhelését elkerülendő egyazon napon két témazáró dolgozat nem íratható. A 

témazáró dolgozat időtartama nem haladhatja meg a két tanórát .A témazáróra kapott érdemjegy 

a félévi és év végi értékelésben súlyozottan számít be. 

Iskolai felmérő írásbeli dolgozat 

Csak kisebb tantárgyi egységet ölel fel, kiterjedhet az osztály egészére vagy csak néhány 

tanulóra. Időtartama nem haladhatja meg az egy tanórát. Az értékelésben betöltött szerepe a 

szóbeli feleletek-kel egyenértékű. 

Tesztjellegű írásbeli feladatokat bizonyos tantárgyakból a tárgyi tudás mérésére lehet 

alkalmazni. Rendje, súlya megegyezik az írásbeli felmérő dolgozatokéval. 

Házi dolgozat 

Adott témakör önálló otthoni feldolgozására szolgál, melynek elkészítésére legalább két hét áll 

a tanulók rendelkezésére. A szaktanár döntése, hogy él-e a házi dolgozat íratásának 

lehetőségével. Súlya az írásbeli felmérőkével azonos.   

Pótló dolgozatok  

A hiányzó tanulók az osztály által korábban megírt dolgozatokat kötelesek pótolni a tanárral 

történő egyeztetés után, súlya adott dolgozat súlyával azonos. 

Javító dolgozat 

Gyengén sikerült írásbeli dolgozat esetén a tanulónak lehetősége a tanárral történt egyeztetés 

után újból megírni az adott témából a dolgozatot. A javító dolgozat írásának lehetőségét és az 

érdemjegyek súlyát a szaktanár mérlegelheti. 

3.9.2 Szóbeli értékelés 

A pedagógus kollégák fontosnak tartják, hogy a szóbeli feleletek folyamatosan  szerepeljenek 

a tanórán, mivel alapvetően szükséges a későbbi vizsgák letételekor. 
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3.9.3 Az iskola értékelési és vizsgarendje 

A tanulói teljesítmények értékelése 

Az iskolai értékelés alapelvei 

 Az értékelés az iskola pedagógiai programján és helyi tanterven alapul. 

 Nem kérhető számon olyan ismeretanyag, amelynek a feldolgozása a tanórán, a 

foglalkozáson nem történt meg. 

 Az értékelés legyen objektív, igazságos, nevelő, motiváló hatású, rendszeres, nyilvános 

és gyermekközpontú. 

 A követelménytámasztásban érvényesüljön a fokozatosság, a tanuló sikerélményhez 

juttatása. 

 Az értékelés történhet szóban és írásban. 

 A tanulmányi munka, a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése a diáknak és 

a szülőnek szól elsősorban, de tájékoztatást ad az osztályfőnökök, a szaktanárok, a 

kollégium és az iskola-vezetés számára is. 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

 Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) elégtelen (1). 

Egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és dönt a 

tanuló magasabb évfolyamba lépéséről a megállapított osztályzatok alapján. 

Az értékelés rendszeressége 

Az iskolánk hagyományainak figyelembe vételével a heti 4 óránál nagyobb óraszámban tanított 

leg-alább 7, a heti négy órás tantárgyakból legalább 6, a heti 3 órás tantárgyakból legalább 5, a 

heti két órás tantárgyakból legalább 3, a heti egy órás tantárgyakból legalább 2 érdemjegyet, 

osztályzatot kell a tanulónak kapni. 

Minden esetben az adott érdemjegyeket és osztályzatokat szóban a tanuló - kérés esetén a szülő 

- számára indokolni kell.  

Az érdemjegyekről minden esetben tájékoztatni kell a tanulót, a tanuló hiányzása esetén (pl.: a 

dolgozatok kiosztásánál) az osztályt. 

Az érdemjegyeket az ellenőrzőbe be kell írni, azt a szaktanárnak aláírásával el kell látni. 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 

1- 1,5 óránál. 

A házi feladatok rendje 

A tanulók rendszeres otthoni felkészüléséhez szükségesnek tartjuk házi feladatok folyamatos 

feladását, melyek a tananyag elsajátítását, elmélyítését, gyakorlását szolgálják. Ez 

tantárgyakként más-más időigényű. A tanárok feladata a házi feladatok ütemezése, 

figyelemmel kell arra lenni, hogy a tanulónak öt-hat órára kell másnapra készülnie. Írásbeli 

feladatokat leginkább gyakorlásra illetve a hosszabb terjedelműeket önálló, alkotó jellegű 
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feladatokra adjuk. A szóbeli feladatok feladásánál a szaktanár törekedjen arra, hogy a tanuló 

sajátítsa el a tömör, megszerkesztett válaszadás tartalmi, formai követelményeit. 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, 5-10. évfolyamon a 

matematikát, 9. évfolyamon a drámát, 9.Ny osztályban az anyanyelvet, mivel ez a 

képességfejlesztés retorikai lehetősége. Azokban az osztályokban, ahol nincs, mindennapos 

testnevelés ott nemek szerinti csoportbontásban tanítunk. Célunk ezzel, hogy az ismereteket 

elmélyítsük, hogy több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és a tanulók 

tudásának megalapozására. 

A választható tantárgyak esetében diákjainkat tájékoztatjuk, hogy kik fogják tanítani ezeket a 

tárgyakat, mielőtt a választás megtörténik. Választanak az 5. évfolyamra beírt tanulók, hogy 

melyik idegen nyelvet tanulják, 9. évfolyamon a második idegen nyelvet választhatják meg a 

szülők. A 11.és a 12. évfolyamon a tanulók kiválasztják az érettségire felkészítő tantárgyak 

közül azt amelyiket szeretnék tanulni. A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal 

megerősítik, és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb 

évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, hogy a választás után kötelező tanórai 

foglalkozás. 

Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje 

A nyolc évfolyamos gimnáziumba felvett tanulókat a választott idegen nyelv szerint soroljuk 

osztályokba, az egyik osztály német nyelvet, a másik angol nyelvet tanul. Az osztályon belüli 

csoportbontás fő elve a nemek közötti arányos megosztás. Ügyelünk arra, hogy a szülő kéréseit 

is figyelembe tudjuk venni.  

A négy évfolyamos gimnáziumba csak emelt szintű nyelvi osztályokat iskolázunk be.. A 2. 

idegen nyelvi csoportokat szintén a választott nyelv alapján soroljuk be. Ha órarendi 

szükségszerűségek úgy kívánják a két (vagy jelenleg több) osztály tanulóiból hozunk létre 

csoportokat (pl. francia nyelv).  

A 11-12. évfolyamon a tanulók választása alapján kell biztosítanunk az oktatást. Ez bizonyára 

fel fog vetni csoportbontási kérdéseket. 

Az alapképzést kiegészítő nem kötelező tanórai foglalkozásokra a szülők a jelentkezéskor és 

beíráskor írásban jelzik szándékukat. Bízunk abban, hogy azért választják iskolánkat a 

bekerülni szándékozó tanulók, mert elfogadják a pedagógiai programunkban leírt helyi 

tanterveket. 

3.10 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez 

szükséges módszerek 

A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik: 

 az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel, 

 a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon. 

A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább 

egyszer történő mérésének kötelezettségét. A mérést évenkénti gyakorisággal végezzük el a 

testnevelési órákon a Hungarofit rendszer alkalmazásával, amely Dr. Mérei Ildikó nevéhez 

fűződik. A tanulók általános fizikai teherbíró képességének értékeléséhez és minősítéséhez 

használt Hungarofit (fizikai fittség mérése) alapmérései az alábbiak: 

 Aerob vagy alap-állóképesség mérése: 2000 m-es síkfutással. 
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 Izomerő mérése és dinamikus ugróerő mérése helyből távolugrással páros lábbal. 

 Dinamikus dobóerő mérése: kétkezes labdadobás hátra fej fölött, tömött labdával. 

 Kar-, törzs- és lábizmok együttes dinamikus erejének mérése: egykezes labdalökés 

helyből az ügyesebb kézzel, tömött labdával. 

 Dinamikus erő-állóképesség mérése: vállövi és karizmok erő-állóképességének mérése: 

mellső fekvőtámaszban karhajlítás és -nyújtás folyamatosan kifáradásig. 

 A csípőhajlító és a hasizom erő-állóképességének mérése: hanyatt fekvésből felülés 

térdérintéssel, folyamatosan. 

 A hátizmok erő-állóképességének mérése: hason fekvésből törzsemelés és leengedés 

folyamatosan, kifáradásig. 

 A korosztálynak megfelelő követelményeket a tornaterem folyosóján kifüggesztjük, 

hogy azt a tanulók bármikor megtekinthessék. A felmérések a tanulók állapotának 

rögzítését célozzák, ezért azokra a diákok osztályzatot nem kaphatnak. A felmérést 

követő időszakban értékelhető azonban osztályzattal a tanulók a mért eredményekhez 

képest felmutatott fejlődésének mértéke. A felmérések eredményeit a testnevelő tanárok 

kötelesek vezetni úgy, hogy az egyes osztályokban tanuló diákok fizikai állapotának 

követéséhez szükséges adatok évről évre hozzáférhetőek legyenek. Az adatbázis 

rendszeres vezetésének ellenőrzése a testnevelési munkaközösség vezetőjének 

feladatkörébe tartozik. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérését minden 

tanév március és április hónapjában bonyolítjuk le. A mérés alapján a nevelők a tanulók 

fizikai állapotát, általános teherbíró képességét minősítik, az évente kapott 

eredményeket összehasonlítják, és ezt a szülők tudomására hozzák. 

Tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése 

Iskolánkban a tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése a „Mini Hungarofit”  1 + 4 

motorikus próbával történik. A próbarendszert nevelési eszköznek tekintjük, amelyek lehetővé 

teszik a tanulók fejlődése során az alapvető fizikai tulajdonságok mérését.  

A „Mini Hungarofit” módszer bemutatása  

Különösebb előképzettséget, anyagi és időráfordítást nem igénylő motorikus próbarendszer 

megfelel a tudományosság kritériumainak, méri és értékeli:  

Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességeket (alapvizsgálat) 

az aerob kapacitás, az állóképesség legjobb mérőszáma,  

azon izomcsoportok erejét, erő – állóképességét, amelyeket a mindennapi tevékenységünk 

során leggyakrabban használunk, és amelyek gyengesége például a tartási rendellenességek 

leggyakoribb okozói. 

A fittség vizsgálatát az e célra elkészített mérési és értékelési útmutatók alapján végezzük. 

A vizsgálatok megszervezése 

 A teszt vizsgálat értéke és hatékonysága nagymértékben a szigorú gyakorlati 

végrehajtáson és a tanulóknak a testnevelő tanároktól kapott motiváltságán múlik. 

 A vizsgálatot a testnevelő tanár végzi az osztályban, aki a tanulók testi nevelésével 

foglalkozik.  

 A teszteket évenként kétszer, a tanév elején szeptember hónapban és végén május 

hónapban végezzük el.  

 A teszteket a kézikönyvben szereplő sorrendben mérjük fel. 

 A motiváció növelése miatt rendkívül fontos, hogy a teszt levezetője tisztában legyen, 

miért végeztetjük a teszteket és hogyan értelmezzük az eredményeket.  
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 Az összehasonlítás érdekében a tesztek végrehajtási körülményeinek hasonlónak kell 

lenniük minden diáknál, minden részletben, (helyszín, eszközök stb.).  

 A tesztek eredményeit minden gyermeknek személyre szólóan kell megadni. Az 

értékelő lapot két példányban készítjük el. Az egyik lap a gyermeké, hogy lássa hol áll 

korábbi teljesítményéhez, a másik példány a szülőké, hogy tisztán lássa gyermeke 

fizikai fejlettségét. Egy példány osztályonkénti összesítő beküldésre kerül (Dr.F. Mérey 

Ildikó főiskolai docens BMF Kandó Kálmán Villamos-mérnöki Kar 1034 Budapest, 

Nagyszombati u. 19. Ezt az adatlapot a vizsgálatot végző testnevelő vezeti. 

 Az egészségügyiek a - tanév végén mért adatok alapján elkészíttet - intézményi 

osztályonkénti  összesített adatlapról átvezeti az  Iskola egészségügyi szűrőlap „B”      

oldalára. 

A mérések általános szempontjai 

 A tanulók valamennyi tesztet testnevelési sportfelszerelésben hajtják végre.  

 Valamennyi tesztet az iskola tornatermében illetve a szabadtéri vizsgálatokat az iskola  

sportudvarán  mutatják be a tanulók. 

 Minden tesztre vonatkozóan külön utasítások vannak, melyet minden tanulóval 

pontosan ismertetünk. 

 A tesztek között a tanuló pihenhet. 

 A tanulók nem próbálhatják ki a teszteket előre. 

 A vizsgálati módszert az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján végezzük. 

 Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása táblázat   alapján 

történik. 

 Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előz meg. 

 Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák  közül a dinamikus 

erő mérésére alkalmazott próbákra  több kísérleti lehetőséget biztosítunk. 

A vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközök 

Az aerob kapacitás méréséhez 

 Ismert hosszúságú síkterületen kimért futópálya; 

 Stopperóra 

Az általános testi erő, erő-állóképesség méréséhez: 

 Mérőszalag 

 Tornaszőnyeg 

 Kréta 

 Bordásfal 

A vizsgálat gyakorlati végrehajtása 

A vizsgálatot életkorra és nemre való tekintet nélkül minden olyan egészséges tanuló végzi, aki 

az iskolai testnevelés alól nem kap teljes felmentést. A motorikus próbák a természetes 

mozgásra épülnek, ezért olyan egyszerűek, hogy a végrehajtásukhoz szükséges technikai szintet 

rövid gyakorlási időszak után is bárki könnyedén el tudja sajátítani. A próbarendszert egy 

maximum két héten belül végezzük el. Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésre 

alkalmazott motorikus próbákat a le-írásnak megfelelően technikailag pontosan végeztetjük el! 

A motorikus próbák elvégzése után, az elért teljesítményt – „tanár-diák” – közös  értékelése, a 

vizsgálati eredmények elemzése követi. 

Az alsó végtag dinamikus erejének mérése 
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Helyből távolugrás 

A gyakorlat végrehajtása: 

Kiinduló helyzet: a tanuló az elugró vonal mögött áll úgy, hogy a cipő orrával a  a vonalat nem 

érinti. 

Feladat: térdhajlítás, majd páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre. A talajfogás páros lábbal 

történik. 

Értékelés: az ugróvonallal merőlegesen az utolsó nyom és az elugró vonal közötti legrövidebb 

távolságot mérjük (cm pontossággal) 

A bemelegítő ugrásokat követően a tanulóknak maximum három kísérletre van lehetőségük. A 

legnagyobb ugrás eredményét kell figyelembe venni a pontértékre történő átszámításkor. 

A vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérése 

Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db).  

Maximális időtartam lány: 1,5 perc, fiú: 3 perc 

A gyakorlat végrehajtása 

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámaszban a tenyerek vállszélességben vannak egymástól. A 

kéztámasz előrenéző ujjakkal történik, a törzs egyenes, a fej a törzs meghosszabbításában van 

– a térd nyújtott, a láb zárt, a kar az alátámasztási felületre merőleges. 

Feladat: a tanulók mellső fekvőtámaszból indulva karhajlítást-és nyújtást végeznek. A 

karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül. 

Értékelés: a megadott időhatárokon belül szünet nélkül szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma.  

A hátizom erő-állóképességének mérése 

Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan kifáradásig (db) 

Maximális időtartam: 4 perc 

A gyakorlat végrehajtása:  

Kiinduló helyzet: a tanuló tornaszőnyegen a hasán fekszik úgy, hogy a homlokával és behajlított 

karjaival megérinti a talajt, mindkét tenyere a tarkón van.  

Feladat: 1. ütem törzs- és tarkóra tett karemelés;  

  2. ütem karleengedéssel könyök érintés az áll alatt; 

  3. ütem könyökben hajlított karok visszaemelése oldalsó középtartásig; 

  4. ütem törzs- és karok leengedésével kiinduló helyzet. 

Értékelés: a megadott időhatáron belül a gyakorlat egyenletes és szabályos végrehajtásának 

ismétlésszáma. 

A hasizmok erő-állóképességének mérése 

Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, folyamatosan kifáradásig (db) 

Maximális időtartam: 4 perc 

A gyakorlat végrehajtása:  
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Kiinduló helyzet: a tanuló tornaszőnyegen a hátán fekszik, mindkét térdét 90 fokos szögben 

behajlítja, a lábfejeket felteszi a bordásfalra. A tanuló mindkét könyöke előre néz, kezeinek 

ujjai a fül-kagyló mögött támaszkodnak.  

Feladat: a tanuló a nyaki gerinc indításával, a gerincszakaszokat fokozatosan felemelve üljön 

fel úgy, hogy a combokat könyökeivel érintse meg. Ezután a derék indításával a 

gerincszakaszokat fokozatosan leengedve feküdjön vissza hanyattfekvésbe. 

Értékelés: a megadott időhatáron belül folyamatos és szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma. 

Az aerob állóképesség mérése 

Cooper – teszt futással  

Időtartam: 12 perc (m) 

A Cooper-teszt lényege, hogy 12 perc alatt a lehető leghosszabb távot teljesítsék futással a 

tanulók.   

3.11 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

3.11.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni - elsősorban osztályfőnöki 

órákon, másrészt a szociálisan hátrányos helyzetű diákokkal való egyéni foglalkozás 

alkalmával - az alábbi képességeket és készségeket: 

 érzelmek alkotó kezelése, 

 stresszkezelés, 

 önismeret, önbecsülés megerősítése, 

 célok megfogalmazása és kivitelezése, 

 konfliktuskezelés, 

 problémamegoldás, döntéshozás, 

 kortárscsoport nyomásának kezelése, 

 segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése, 

 elutasítási készségek fejlesztése. 

Egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi 

érzékenység fokozása, az egészséges életstílusok elterjesztése és olyan környezeti körülmények 

kialakítása, melyek elősegítik az egészség feltételeinek létrejöttét. 

Az egészségkultúra összetevői, amelyekre nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk: 

 egészséges táplálkozás, 

 rendszeres testmozgás, 

 higiénés magatartás, 

 tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától. 

3.11.2 Az iskola környezeti nevelési elvei 

A környezeti nevelés csak az iskolai oktatással egységben, attól el nem különítve értelmezhető, 

mivel a tanulók teljes személyiségére hat. A motiváció kialakítása, megőrzése és fejlesztése 

minden életkori szakaszt átívelő célunk, mely egyben biztosítja is a folyamatosságot a 

környezeti nevelés során. A célok meghatározásánál figyelembe vettük a pedagógusok 
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véleményét is, kiemelt hangsúlyt adva a gyakorlatnak, mivel fontosnak tartjuk, hogy elérhető, 

teljesíthető célokat tűzzünk ki magunk elé. 

Ötödik és hatodik évfolyam: 

 képi megismerési formákkal továbbfejleszteni a természettel kialakult kötődést 

 stabilizálni a kialakult helyes viselkedési szokásokat 

 lehetőséget biztosítani gyakorlati tapasztalatok szerzésére a végzett tevékenységek 

során 

 megalapozni a környezettudatos érdeklődés kulcskompetenciáit 

 tovább erősíteni a környezeti tapasztalatszerzés készségét és képességét 

 kialakítani az empátia képességét a természeti jelenségekkel kapcsolatosan 

Hetedik és nyolcadik évfolyam: 

 elvont megismerési formákat is felhasználva továbbfejleszteni a természettel kialakult 

érzelmi kötődést 

 a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával előkészíteni a 

társadalomba való beilleszkedést 

 fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti problémák 

iránt érzett felelőssége kapcsán 

 kialakítani a gyermekben az emberiség közös problémái megértésének képességét 

 a környezetkímélő életmód fontosságának megértetése a tanulókkal 

 a természetközeliség igényének, a pozitív jövőképnek a kialakítása 

3.11.3 Az iskolai egészségnevelési, egészségfejlesztési programja 

Elméleti háttér 

Egészségfejlesztő iskola 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola 

folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka 

egészséges színtere legyen. 

Az egészségfejlesztő iskola ismérvei: 

 Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges 

környezet legyen; 

 Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 

szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség 

szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó 

egészségfejlesztési programokkal. Kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges 

étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas 

támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. 

 Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a 

tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri 

az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 

 Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, 

valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését; együttműködik a helyi 
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közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék: a közösség hogyan járulhat hozzá – 

vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást. 

Mivel az iskola a szocializáció kitüntetett színtere, így az iskola fizikai-tárgyi és 

pszichoszociális környezetének alakításával -, az iskola-egészségügyi ellátás minőségére és az 

életmódra tudunk hatást gyakorolni. 

Mi az egészség? 

Az egészségről alkotott nézetek nagyon változatosak, az egészség többféleképpen is 

definiálható: az egyszerűbb megközelítések mellett léteznek átfogó filozofikus vagy morális 

felfogások is. Nemcsak az egyes emberek vélekedése eltérő, de különböző kultúrákban és 

társadalmakban is másképpen értelmezik e fogalmat. 

Tökéletes, minden szemléletet kielégítő definíciót máig sem sikerült alkotni, de markánsan két, 

egy-mástól eltérő szemlélet létezik: a negatív és a pozitív megközelítési mód. A kettő közül 

hosszú ideig a nyugati orvostudományi modell által értelmezett negatív szemlélet volt az 

uralkodó, mely az egészséget mint a betegség vagy egyéb kórállapot hiányát definiálta. 

A társadalomtudósok - nem egészen függetlenül a keleti orvoslás évezredes tapasztalataitól - 

azonban az egészségfogalmat új tényezővel gazdagították: a szociális tényezővel. Vagyis az 

egészség pozitív fogalomként definiálva egy jólléti, közérzeti állapotra utal, tehát sokkal 

szélesebben értelmeződik, mint csupán a betegség hiánya. Az Egészségügyi Világszervezet 

által megfogalmazott definíció az egészséget a társadalmi és az egyéni teljesítményi felől 

közelíti meg, és hangsúlyozza az egészség pozitív és dinamikus természetét. Az egészséget 

alapvető emberi jognak, „az élethez szükséges erőforrásnak" tekinti, mely egyben társadalmi 

befektetés is. 

Az egészség mint érték 

Társadalmi vonatkozásban is alapigazság az egészség érték volta, hiszen a társadalmilag fontos 

célok megvalósításában egészséges emberek tudnak tevékenyen részt vállalni. A társadalmi 

egészség meglétéről és változásáról az egyes országok évenkénti megbetegedési és halálozási 

statisztikái szolgáltatják az információt. A rövidebb és hosszabb időszakok  adatainak  

összehasonlítása  társa-dalmi   szinten  biztosítja a társadalom egészségtükrébe nézés 

lehetőségét. Az adatsorokban megfigyelhető kedvező változások a társadalmi egészség 

növekedésére utalnak, míg a rosszabbodást mutató adatok figyelmeztetésként, vészjelzésként 

értelmezhetők. Ebben az esetben társadalmi szintű stratégiai feladattá válik a kedvezőtlen 

tendenciák megállítása, majd visszafordítása. 

Hogy az egészség érték, az egyénben akkor tudatosodik igazán, amikor a figyelmeztető, majd 

vészjelzések figyelmen kívül hagyásával hirtelen elveszti azt. Az ekkor megindul a küzdelem 

az egészség visszaszerzéséért, melynek végeredménye a befektetett energiáktól független 

bizonytalan-sági tényezőkkel terhelt. Könnyen belátható mind az egyéni, mind a társadalmi 

egészség vonatkozásában az az evidencia, hogy a legkifizetődőbb befektetés mindkét esetben 

az egészség megőrzése, illetőleg a már ismert veszélyforrások kivédése, a prevenció. 

Mi az egészségfejlesztés? 

Az évek során azonban rájöttek a szakemberek, hogy a közoktatás eddigi gyakorlatában 

megjelenő ismeretcentrikus megközelítések egymagukban nem képesek megbirkózni e 

feladattal. Szakítani kell a hagyományos egészségnevelési szemlélettel, az egyes programok 

betegségközpontú megközelítésével, valamint az orvosi ellátásra való túlzott koncentrálással. 

Ezt az elavult nézetet tükrözik a tanulók egészéggel kapcsolatos vélekedései is. 
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A tanulók fejében élő egészségfogalomban a mozgás, a táplálkozás, az élvezeti szerek 

dimenziói lényegében önálló tömböket alkotnak. Ilyen módon a határok markánsan 

elkülönülnek, ezek a dimenziók függetlenek egymástól, a kapcsolódás közöttük csak az 

egymásmellettiség és nem az összefonódás. A gyakorlat nyelvére ez úgy fordítható le, hogy 

például egy egészségtelen táplálkozási struktúra megváltoztatása egészségesre önmagában nem 

képes elindítani a mozgás és az élvezeti szerek vonatkozásában is egy átstrukturálódási 

folyamatot. Az egészséges táplálkozásra való áttérés nem vonja maga után automatikusan sem 

a mozgásszegény életmód átalakítását, sem a dohányzási, alkoholfogyasztási szokások 

megváltoztatását. Ugyanígy a dohányzásról, alkoholról való leszokás önmagában nem 

garantálja a többi területen is az egészséges irányban való elmozdulást, ugyanis kapcsolódási 

pontok hiányában az átvitel nem tud érvényesülni. Ha ezeket a tanulságokat az iskolai 

egészségnevelő munkában fel kívánjuk használni, akkor nyilvánvaló, hogy ezeken a területeken 

egyenként lehet sikeres vagy sikertelen  egészségnevelést  végeznünk:   leszoktatjuk a 

cigarettáról a dohányzókat, több mozgásra inspiráljuk a lustákat stb., az életmódformálás 

hatékonyságáról azonban nem beszélhetünk. 

Egészen más, ettől eltérő az egészségfogalom negyedik összetevőjének, a környezeti 

dimenziónak nevezett faktor szerepe. Ez a dimenzió az egészségfogalom legjelentősebb 

összetevőjének bizonyult, mivel az előbbiekben bemutatott különálló egységként működő 

faktorok mindegyikéhez több szálon és szorosan kapcsolódik. Ily módon mégiscsak 

kapcsolatba kerülnek egymással az egymás mellett lévő dimenziók egy magasabb szinten, s 

ehhez a kapcsolathoz a környezeti faktor közvetítésére van szükség. Arra a faktorra, melyben 

az fejeződik ki, hogy a fiatalok fontosnak tartják-e és milyen mértékben az őket körülvevő 

felnőtteket, kortársakat (család, barát, pedagógus stb.), a kapcsolatrendszerek stabilitását 

(harmónia, barátságosság, megértés, türelem stb.), az interperszonális kapcsolatokat. Emellett 

ez a faktor azt is tartalmazta, hogy saját környezetüket hogyan jellemzik az előbbi paraméterek 

mentén (konfliktusos, rossz légkörű, ideges vagy épp ellenkezőleg). Ha ezt a tanulságot is 

értelmezni kívánjuk az iskolai egészségnevelő munka hatékonyságának szempontjából, akkor 

arra a következtetésre jutunk, hogy a személyi környezet alakításán, befolyásolásán keresztül 

érvényesíthető az egészség-magatartás átstrukturálódása. 

A tanulók egészségfogalmának jelzett tartalma is indokolja, hogy napjainkban az egészség-

megőrzési tevékenység fő célja módosul: egészségfejlesztéssé válik, s elsődlegesen arra 

irányul, hogy képessé tegye a tanulókat a saját egészségük feletti egyre növekvő kontroll 

megszerzésére, s mindehhez ellássa őket az emberi szervezet működésével, a betegségek 

megelőzésével, az életvezetéssel kapcsolatosa szükséges információkkal. Ezért válik minden 

közoktatási intézményben szükségessé egy átfogó egészségfejlesztési program kidolgozása. 

Csakhogy semmilyen szemléletformálást igénylő tevékenység nem hatékony, ha csupán 

kampányjellegű, ha ismeretközpontú, ha az intézmény számos feladatai egyikének kezeli, s ha 

csupán „letudja" azon tevékenységek sorát, melyet a 28/2000.(IX.21.) OM rendelet így határoz 

meg: „Az iskola helyi tantervébe - az osztályfőnöki nevelő és oktató munkához kapcsolódva - 

be kell építeni az egészséges életre nevelést, illetve az egészségvédelmet szolgáló tananyagot, 

melynek időkerete nem lehet kevesebb tanévenként 10 tanórai foglalkozásnál. (10.§ (5.). 

A hatékony egészségfejlesztéshez szervezetfejlesztésre is szükség van, hiszen csak ez 

garantálja, hogy az iskola valamennyi résztvevője -pedagógus, diák és szülő - egyaránt 

elkötelezettje legyen a programnak, s így ez az iskola valamennyi viszonyrendszerét átszője. 

Egészségnevelés  

A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés 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 
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egészségének elő-mozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és 

cselekvésorientált tevékenység 

Az iskola egészségnevelési, egészségfejlesztési programját segítő kapcsolatok színterei és 

kapcsolódási pontjai 

Szülők (család) 

A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők 

megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az 

iskola egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelműkkel is jelentősen 

növelhetik az iskolai munka hatékonyságát. 

Iskolaszék, szülői munkaközösség, szülői szervezet (ek) 

Az iskolaszék az a jogosítványokkal felruházott szervezet, amely hidat jelent az oktatási 

intézmények és a tanulók szülei között. Az iskolai egészségfejlesztő program kialakításába be 

kell vonni az iskolaszéket, és szükséges megnyerni támogatásukat is. Ez a „szövetség” garancia 

lehet arra, hogy a szülők lehetőségükhöz képest minden területen segítsék az iskolai program 

megvalósulását. 

Iskolaorvos, háziorvos védőnő 

Az iskola egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen 

kijelölt orvosa, és védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását (szűrés és ellátás) végző 

kijelölt fogorvosa, akik a jogszabályban foglalt feladatokat az önkormányzattal és az Országos 

Egészségbiztosító Pénztárral kötött szerződés értelmében látják el. Kisebb településeken, ahol 

nincs házi gyermekorvos, az orvosi feladatokat a háziorvos, nagyobb településeken a házi 

gyermekorvos, a védőnői fel-adatokat a körzet szerint illetékes védőnő (vagy védőnők) látja el. 

A középfokú tanintézetek egy részében főfoglalkozású, vagy részfoglalkozású ifjúsági orvos, 

és ifjúsági védőnői szolgálat működik. Az iskolaegészségügyi feladatokat az orvos és a védőnő 

közösen látja el. 

Feladataik a következőképpen csoportosíthatók: (Ez a felsorolás minden tekintetben 

összhangban van az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, 38. § (1) és (2) 

bekezdésével) 

A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és intellektuális 

fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok a 

fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek és kóros elváltozások korai felismerésére is 

irányulnak (szekunder prevenció) 

Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése 

Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás 

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve 

Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 

Bár a rendelet nem tér ki részletesen, de az iskolaorvos, és különösen a védőnő hagyományos 

fel-adatai közé tartozik az egészségnevelésben való részvétel (a védőnői működési szabályzat 

ezt részletesebben fel is sorolja). 

A tanulók és a pedagógusok ismereteinek bővítésén kívül az iskola egészségügyi teamnek 

(különösen a főfoglalkozásban alkalmazottaknak) számos lehetősége van arra, hogy az iskola 

egészségügyi munka folyamatába illessze az egészséges életmódra ösztönzést, nevelést. 

Az iskola egészségügyi ellátás különösen a következő területeken tud ismereteket nyújtani: 
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Az életmód és betegségek összefüggései 

Az iskola tanulói egészségi állapota, ennek alapján az „iskolai diagnózis” kiegészítése, 

megoldási javaslatok. 

A serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, magatartás, életmód 

és szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában. 

Környezet egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi kérdésekben  

Az iskolát övező település olyan lehetőségeinek ismerete, amelyek bevonhatók, segítségül 

hívhatók az iskolai egészségfejlesztésben. 

Az iskolai pedagógiai és iskola egészségügyi teamek együttműködésének kialakítására, ahol ez 

már működik, ott folyamatossá és eredményessé tételére most kitűnő lehetőség a közösen 

elkészítendő és végrehajtandó egészségnevelési/egészségfejlesztési terv. 

Iskolapszichológus 

A pszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a tantestületnek. Szakmai 

ismeretei révén, olyan területeken adhat folyamatos segítséget a diákoknak, tanároknak, de akár 

a hozzá forduló szülőknek, amelyek felismerése, problémakezelése speciális szakmai 

felkészültséget követel, és amivel az iskola pedagógusai többnyire nem rendelkeznek. A 

pszichológiai tanácsadáson túl akár osztályfőnöki órák és társadalomismereti foglalkozások 

tartásával tudja szakmailag igényesebbé és színesebbé tenni az egészségfejlesztési munka 

didaktikai építkezését. Kívánatos bevonni a pszichológust a továbbképzések lebonyolításába is. 

Fontossága miatt indokolt volna a középiskolákban az iskolapszichológusi hálózat létrehozása. 

Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők  

A gyermekvédelmi munkában valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak segítséget 

nyújtani a gyermekjóléti szolgálatok és a települési önkormányzatok más intézményeiben 

dolgozó segítő foglalkozású szakemberek. 

A hivatalos, jogszabályokhoz kötött kapcsolatok részleteit a különböző dokumentumok 

rögzítik, de a kooperációnak ezen túlmutató szakmai szerepe van. 

Az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberei és más egészségügyi 

intézmények, szervezetek  

Egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes kórházak és intézmények 

jelentik a segítő kapcsolatok színterét. 

Az egészségügyi intézmények és az ÁNTSZ területileg illetékes intézetei, azon belül is 

különösen az egészségfejlesztési munkatársak, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet 

szakemberei konkrét segítséget jelenthetnek az iskolai egészségnevelési munkába. 

Rendvédelmi szervek  

A rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok közös 

kimunkálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, 

közlekedési témájú előadások tartásával tudnak segítséget nyújtani az iskolának 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum-ok (KEF) szerepe 

A kábítószerügyi egyeztető fórumok fontos szerepet tölthetnek be a húszezres lélekszámot 

meghaladó települések életében, hiszen alapítójuk a helyi önkormányzat, így az iskolai 

egészségfejlesztési program megvalósításában is fontos szerepet játszanak.  Az iskolás 

korosztály veszélyeztetett a kábítószer fogyasztás tekintetében, ezért fontos a kapcsolattartás 
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kialakítása, kontaktszemély kijelölése. Információ a www.gyism.hu,  www.mobilitas.hu 

honlapokon található. 

Az egészségnevelés iskolai területei 

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 

tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 

lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, 

hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások 

szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az 

iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az 

alábbiak: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 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 alakítása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

Az egészségnevelési program alakításakor érdemes áttekinteni, hogy a tervben megjelennek-e 

olyan az előző felsorolásból nyerhető, és az életkori sajátosságokhoz is illesztendő lényeges 

témák, mint például: 

 az egészséges táplálkozás témái  

 a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás 

 a szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS prevenció 

 a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat) 

 a testi higiénia 

 a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés) 

 a személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás,) 

 a testedzés, a mozgás, a helyes testtartás 

Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magatartással, gondossággal, az intézmény 

szervezettségével. Csak néhány példa: 

 Gondoskodunk-e az osztálytermek megfelelő, rendszeres szellőztetéséről? 

 Megfelelően tájékozódik-e az iskola a tanulók tanulást is befolyásoló egészségi 

állapotáról, a részképesség zavarokról? Megjelennek-e az ezzel kapcsolatos feladatok a 

pedagógiai programban, s más iskolai dokumentumokban, illetve a tényleges oktató-

nevelőmunkában 

 Megfelel-e az osztálytermek berendezése az egészségügyi szempontoknak (igazodik-e 

asztalok, székek mérete az egyes gyerek testmagasságához? Megfelelő-e a világítás? 

Megfelelő-e a számítógépek elhelyezése?) figyelnek-e a pedagógusok a gyerekek 
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megfelelő testtartására? Az ülésrend kialakítása lehetővé teszi-e minden tanuló számára 

a megfelelő, egyéni adottságokat is figyelembe vevő (pl. rövidlátás, hallási zavar…) 

testhelyzetben történő figyelést és tanulást? Ügyelnek-e arra, hogy az ülésrend 

időszakonkénti változtatásával nyújtsanak változatosságot a gyermekek szemének és 

gerincének terhelésében? Ügyelnek-e arra, hogy az iskolatáska súlya ne haladja meg az 

optimális mértéket?  

 A napi munkarend, az órarend tervezésénél az iskola gondoskodik-e a mozgásigény 

kielégítéséről (nem csupán az alsó tagozatosokra vonatkozóan). Beépítik-e óraterveikbe 

a tanórán belüli mozgáslehetőségeket? 

Iskolai programok 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos munka hatékonyságát az segíti, ha az iskola határozott – 

lehetőleg minden egészséggel kapcsolatos tevékenységre kiterjedő – tervvel rendelkezik. Ezt 

egyeztesse, a diákokkal és a szülőkkel, az iskolához szorosan kapcsolódó más szakemberekkel. 

Fontos, hogy a terv feladatokat és a megvalósításukat szolgáló tevékenységeket tartalmazzon 

olyan fontos területekre, mint  

 az egészséges személyiségfejlődés elősegítése, 

 az egészséges táplálkozás (pl. az iskolai büfé választéka), 

 a mindennapi testmozgás, 

 a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzése, 

 a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja, 

 az iskolán belüli bántalmazás megelőzésére,   

 a szexuális nevelés – már a pubertás időszakát, a nemi érés időpontját megelőzően is. 

Tanórai foglalkozások 

 Szaktárgyi órák témafeldolgozása  

 Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. Ezekre a helyi 

tanterv tervezése során külön figyelmet érdemes fordítani. Osztályfőnöki órák (pl. az 

osztályfőnöki órákhoz készített korábbi OM kerettantervi segédlet, amely az iskola 

jellegétől, a témáktól függő konkrét témakörök feldolgozására alkalmasak, pl.: 

ismeretátadás és interaktív gyakorlatok, az esetelemzések tartoznak ide. 

 Tanórán kívüli foglalkozások 

 Délutáni szabadidős foglalkozások 

 Sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb 

játékos programok, csoportfoglalkozások. 

 Egészségnap 

Az iskola egészét átfogó előre tervezett programok. Komoly szervezést, felkészülést 

igényelnek, több iskola is összefoghat az adott régión, megyén, településen belül. 

 Hétvégi iskolai programok 

 Sportrendezvények, kulturális programok 

 Kirándulások, erdei iskolák, túrák, sportprogramok 

Tájékoztató fórumok 

 Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató 

 Lehet osztályszintű vagy iskolaszintű, ez utóbbi esetében színesíti a programot a külső 

előadó, pl. orvos, pszichológus, rendőrségek bűnmegelőzési osztályának szakembere 

stb. 

 Szakmai tanácskozások, tréningek 
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 Elsősorban a tanárok felkészültségének fejlesztését szolgálja, de a diákokat is meg kell 

hívni, amikor csak engedi a program, illetve a téma.  

Az iskola egészségfejlesztési operatív programja 

Iskolai pedagógiai programja az önmagáért és a környezetéért felelős személyiséget állítja 

középpontba, aki képes kapcsolatokat építeni és fenntartani. A testi-lelki egészség (teljesség) 

minden tevékenységünk alapja, olyan értékrend, amelyben a gyermekek között a szeretet, az 

együttműködés, a bizalom és a teljesítményértékek visszanyerik emberformáló hatásukat. 

Mivel csak egészséges fel-nőtt tud egészséges gyermeket nevelni, ezért a program első lépése 

a pedagógusok felkészítése és alkalmassá tétele a feladatra. 

Éppen ezért az egészségfejlesztésben prioritást élvez a lelki egészségvédelem, a mentálhigiéné, 

melyben benne foglaltatnak az egyént és a közösségi kapcsolatokat erősebbé, fejlettebbé, 

magasabb szervezettségűvé tevő folyamatok és tevékenységek. Korábbi, az egészséges 

életmódra nevelés témakörében végzett tevékenységeiket elemezve megállapítható, hogy az 

egészségfejlesztési program nem kampányok sokaságaként, egymás mellé rendelt különböző 

rendezvényekként kezelendő, ha-nem folyamatként, amelynek során megismerhetők és 

alkalmazhatók azok a módszerek és technikák, amelyek segítik a harmonikus emberi 

kapcsolatok kialakítását, fejlesztését és fenntartását. 

Az egészségfejlesztési terv iskolai programjainak alapelvei 

a) A NAT szellemének megfelelő, az egész iskolát átható egészségnevelés 

szervezetfejlesztéssel érhető el; 

b) A szervezetfejlesztésben prioritást élvez a lelki egészségvédelem, a mentálhigiéné, 

melynek tartalma az egyéni és közösségi kapcsolatok erősebbé, fejlettebbé, magasabb 

szervezettségűvé tétele; 

c) Az egészségfejlesztéssel összefüggő konkrét feladatok (káros szenvedélyek leküzdése, 

a helytelen életmód megváltoztatása, illetőleg pozitív és negatív életvezetési ismeretek 

és tevékenységek) a b) pontban megfogalmazottakkal összefüggésrendszerben mint 

okozatok, mint látható tevékenységek értelmeződnek ( mivel a helytelen életmódot, a 

káros szenvedélyeket nem kiváltó oknak, ha-nem okozatnak tekintjük, melynek 

megváltoztatása kizárólag az életmód megválasztásában szerepet játszó - szociális és 

mentálhigiénés - okok megszüntetésével lehet). 

Az egészségfejlesztés iskolai programjának célcsoportjai 

a) A kapcsolatrendszerek formálására irányuló iskolai szintű egészségfejlesztés elsődleges 

cél-csoportja a tantestület mint egység. Ezzel teremtődik meg a lehetőség arra, hogy az 

egész iskolát átható szemléletmód alakuljon ki, a tantestület valamennyi tagja 

érintettnek, érdekeltnek és felelősnek érezze magát önmaga és a tanulók egészségének 

a megőrzésében, az egészségfejlesztésben. 

b) A tanulók mint célcsoport a szemléletmódból adódó tantárgyi lehetőségek kidolgozásán 

keresztül válnak a program aktív résztvevőivé. A tantárgyi programok kidolgozása 

folyamatos. 

c) A szülők a tanárok és gyermekeik közvetítésével válnak az iskolai egészségnevelési 

program részesévé: egyrészt szülői értekezleten a program alapelveit     ismerhetik meg, 

másrészt az alapelvek megvalósításához felhasznált tanórai  eszközökről 

tájékozódhatnak a tanároktól és gyermekeiktől. 
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Az egészségfejlesztési tervhez kapcsolódó iskolai programterv 

a) A szervezetfejlesztés első lépéseként a közös gondolkodásmódot megalapozó elméleti 

és gyakorlati előadásokra, tanári továbbképzésekre, tréningekre kerül sor. Ezek két téma 

köré csoportosulnak: 

én (önismeret, problémák és feloldásuk), én- és a társak (társas kapcsolatok 

viszonyrendszerei); Ezen belül: 

 pozitív énkép kialakítása 

 egészséges életstílusok 

 hatékony kommunikáció 

 erőszakmentes konfliktuskezelés 

 tanulás-módszertani ismeretek; 

így a pedagógusok megismerik és alkalmazni tudják azokat a módszereket és 

technikákat, amelyek a harmonikus emberi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését és 

fenntartását szolgálják. 

b) Kapcsolódás az egyes tantárgyakhoz, tantárgycsoportokhoz (minden tantárgy vagy 

tantárgycsoport valamilyen szinten kapcsolódik a programhoz). A helyi tantervek 

kidolgozásakor az OM-segédanyagokon kívül a már ebben a szellemben működő és a 

más program szerint dolgozó iskolák tapasztalatait és segítségét is fel lehet használni. 

c) A gyakorlati megvalósításhoz a tanórai munkában a pedagógusok eszköztárának 

állandó és folyamatos bővítése szükséges; a tanórai foglalkozásokon kívüli lehetőségek 

állandó kihasználása: filmvetítések, beszélgetések, viták, vetélkedők, kirándulások, 

iskolai médiumok bevonása; 

d) Az egészségfejlesztési terv iskolai programjának integráns része a tanártréningektől 

kezdődően az egészségügy: az iskolaorvos, az iskolapszichológus és az ifjúsági védőnő, 

valamint kortárs elő-adók folyamatos bevonása a programba; 

Az intézmény egészségnevelési keretprogram-terve 

6. évfolyam; 10 óra/év 

 Az egészség érték jellege, holisztikus egészségszemlélet – mentálhigiéné szerepe a 

mindennapokban 

 Az egészségi állapotot befolyásoló belső és külső tényezők 

 Az egészséges életmód és elemei 

 Napirend, pihenés, mozgás szükséglete 

 Környezeti és személyi higiéné fontossága 

 Védőoltások jelentősége 

 Az egészséges táplálkozás szabályai 

 Önismeret és kommunikáció szerepe az életmód alakításában 

 Elsősegély-nyújtási alapismeretek (balesetek formái, megelőzésük lehetőségei, 

fertőtlenítés, sebkötözés, segítségnyújtás fontossága, mentőhívás) 

 Teendő lázas állapot, hányás, hasmenés esetén 

7. évfolyam: 12 óra/év 

 Az egészségi állapotot befolyásoló belső és külső tényezők 

 Napirend, pihenés, mozgás szükséglete 

 Környezeti és személyi higiéné fontossága 

 Egészséges táplálkozás - tápanyagok és szerepük a szervezetben 

 Helytelen táplálkozás következményei 
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 Káros szenvedélyek 

 A dohányház veszélyei 

 Önismeret - kommunikáció szerepe az életmód alakításában 

 Konfliktusok kezelése 

 Elsősegély-nyújtási alapismeretek 

 Teendő láza állapot, hányás, hasmenés esetén 

 Egészségnevelési fórum 

8. évfolyam: 10 óra/év 

 Pubertáskori szomatikus és pszichés problémák 

 A helytelen táplálkozás következményei 

 Káros szenvedélyek 

 dohányzás 

 alkoholfogyasztás veszélyei 

 kábítószer-fogyasztás 

 függőség fogalma, fajtái - a megelőzés fontossága 

 Önismeret - kommunikáció szerepe az életmód alakításában 

 Konfliktusok kezelése 

 Elsősegély-nyújtási alapismeretek (balesetek formák, megelőzésük,  fertőtlenítés, 

sebkörözés, mentőhívás) 

 Teendő lázas állapot, hányás, hasmenés esetén - otthoni betegápolás 

9. évfolyam 

A és B osztályok: 10 óra/év 

 Pubertáskori szomatikus és pszichés problémák 

 Önismeret - énkép (2) 

 Probléma megoldás, konfliktusok kezelése(2) 

 A kábítószer-fogyasztás és veszélyei (5) 

 toxikománia alapfogalmai 

 kábítószerek szervezetre gyakorolt hatása 

 a függőség fogalma, fajtái 

 a drog függőség tünetei 

 elsősegély-nyújtás drogtúladagolás esetén 

 büntetőjogi következmények 

 esetismertetések, videofilm megtekintése 

C és E osztályok: 15 óra/év 

 Az  egészség  érték jellege,  holisztikus  egészségszemlélet,  az  egészségi állapotot 

befolyásoló tényezők 

 Az egészséges életmód és elemei 

 Az egészséges táplálkozás szabályai 

 A helytelen táplálkozás következményei 

 Pubertáskori szomatikus és pszichés problémák 

 Önismeret - énkép (2) 

 probléma megoldás, konfliktusok kezelése (2) 

 Káros szenvedélyek 

 dohányzás veszélyei 

 alkoholfogyasztás veszélyei 
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 a kábítószer-fogyasztás veszélyei (5) 

 toxikománia alapfogalmai 

 kábítószerek osztályozása 

 kábítószerek szervezetre gyakorolt hatása 

 a függőség fogalma, fajtái 

 a drogfüggőség tünetei 

 elsősegélynyújtás drogtúladagolás esetén 

 a büntetőjogi következmények 

 esetismertetések, videofilm megtekintése 

10. évfolyam: 10 óra/év 

 Önismeret - énkép - mások megismerése (2) 

 A szeretet, mint szükséglet, a szeretet fajtái 

 Szerelem, szexualitás, pszichoszexuális fejlődés 

 Pozitív családtervezés - fogamzásgátlás 

11. évfolyam: 10 óra/év 

 Rákos megbetegedések - primer prevenció 

 Rákos megbetegedések, szekunder prevenció - szűrővizsgálatok, önvizsgálatok 

 Az emlő önvizsgálata 

 A here önvizsgálata, a bőr önvizsgálata 

 Az abortusz és lehetséges veszélyei 

12. évfolyam: 10 óra/év 

 Szexuális úton terjesztett betegségek 

 AIDS és megelőzése 

 A családi életre való felkészülés - a család funkciói, az apa, az anya szerepe 

Az egészségfejlesztés fontosságáról 

A mentálhigiénére, a lelki egészségvédelemre alapozott egészségfejlesztésnek még csak a 

kezdetén tartunk. E program mind szemléletmódjában, mind felépítésében (a pedagógus 

mintaadó szerepének tudatosításával és azzal, hogy az elsődleges célcsoport a tantestület mint 

egész) különbözik az eddig ismert programoktól. Mint ahogy abban is, hogy a tanulók 

egészségmegőrzését és egészségfejlesztését nem szorítja egy tantárgy keretébe és teszi egy 

vagy két tanár felelősségévé, hanem a lelki egészségvédelem tartalmi elemein keresztül 

valamennyi tantárgyban és azon kívül is megjelenik. Ezért előfeltétel a tantestület közös 

hajlandósága, mert az iskola valamennyi viszonyrendszerének az át-szövése csak így 

biztosítható. A program jól illeszthető a NAT-ban megjelenő egészségkoncepcióhoz, amely a 

testi-lelki egészség fontosságát kiemeli minden műveltségi területen. Célunk, hogy 

megvalósíthatóvá, működővé és hatékonnyá tudjuk tenni ezt a programot. 

Az egészségügy önmagában nem birkózhat meg a gyógyítással és a hatékony megelőzéssel 

egyszerre. Márpedig azt is világosan kell látnunk, hogy a felnőtt generáció lelkiállapotának 

zavarai magatartási minták lehetnek a gyermektársadalom számára, ezért égetően szükséges 

más alternatívát is felmutatni tudó program működtetése. Úgy gondoljuk, hogy a majdani 

felnőtteknek a fejlett társadalmakhoz közelítő minőségi életviteléhez az iskola adhat 

szemléletet, az az iskola, ahol a közösségi integráció hajszálgyökerei kialakulhatnak és 

megszilárdulhatnak, ahol a fő érték a kapcsolat-rendszerek minősége, a közösségi 

összetartozás. Az egészséges értéktudat kialakításán, megszilárdításán és 

tevékenységrendszerbe ágyazottságán munkálkodó iskolarendszertő várható a felnövekvő 
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generációk életesélyeinek javulása is. / mentálhigiénét, a lelki egészségvédelmet középpontba 

állító iskola szervezetfejlesztés ezt a célt szolgálja. 

3.11.4 Az intézmény környezeti nevelési programja 

Helyzetkép 

Belső környezet: az iskola 

A Kazinczy Ferenc Gimnázium Győr nyugati kapujában áll, környezet-egészségügyileg 

veszélyezte-tett helyen a város átmenő forgalmat is lebonyolító főutcáján, ezért elengedhetetlen 

az ablakok cseréje, modern hő- és hangszigetelő képességű nyílászárók beépítésére van szükség 

az itt tanulók és dolgozók egészségének védelme érdekében. Az épületben folyamatos 

javításokat kell megvalósítani, a külső környezetet az elmúlt időszakban felújították. 

Erőforrások 

1. Személyi erőforrások 

Belső 

 Az iskolában dolgozó pedagógusok példamutatása adja elsősorban a környezeti nevelés 

hitelességét.  

 A technikai dolgozók napi munkájukat igyekezzenek környezetbarát technikákkal 

megvalósítani. Munkájukban legyenek igényesek, nyitottak az ésszerű változásokra, 

érdeklődők az iskolai élettel szemben. 

 A környezeti nevelés hagyományai között megtaláljuk az önkéntességet, amire a mi 

iskolánkban is tudunk számítani. 

 A belső erőforrás fontos tényezője az átlagosan 870 fő tanuló. 

Külső 

 A helyi intézményekkel, vállalatokkal kapcsolattartás megfelelő: Önkormányzat, 

támogató vállalatok, cégek. 

 A civil szervezetekkel a kapcsolatfelvétel folyamatban van. 

 A szülőkkel való kapcsolattartás ezeknél a korosztályoknál fontos, a tanulók 

életvitelének meg-változásán, a szemléletformáláson keresztül talán jobban be tudjuk 

vonni őket is a közös munkánkba. 

2. Anyagi erőforrások 

 A fenntartó támogatása az iskola környezeti nevelés programjának megvalósításához. 

 Pályázatok segítségével (pl. KAC) a nyári táborozást, terepgyakorlatokat próbáljuk 

megvalósítani.  

 A helyi források bevonásában szorosabban együtt kell működni más oktatási 

intézményekkel és civil szervezetekkel.  

 A helyi szolgáltató cégek támogatását – mind anyagi, mind természetbeli – célszerű 

elnyerni. 

Alapelvek, célok 

Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok 

A környezeti nevelés  

 az emberben eredendően benne rejlő természetes erények kibontakoztatása,  

 természet- és embertisztelő szokásrendszer kialakítása,  

 a belső késztetések esztétikai, érzelmi, erkölcsi megalapozása,  
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 a szokásrendszerek elmélyítése intellektuális és érzelmi hatások által  

 s mindezeknek eredményeképpen kialakul az ökológiai gondolkodás és a 

környezettudatos szemlélet.  

Alapelv az egyetemes természetnek (a világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete 

és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak maga alkotta 

környezetével és kultúrájával együtt. 

Célok a 10-18 éves korosztály esetében 

 fenntarthatóságra való nevelés (élethosszig tartó), az ökológiai szemléletmód 

segítségével 

 rendszerszemléletre való nevelés, 

 holisztikus (a világ oszthatatlan egész) és globális szemléletmód kialakítása, a szerves 

kultúra fontossága 

 tolerancia és segítő életmód, az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség 

felébresztése  

 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése, kialakítása 

 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata 

 helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések, problémamegoldó gondolkodás, 

döntésképesség fejlesztése 

 globális összefüggések megértése 

 fogyasztás helyébe életminőség helyezése  

 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása 

Helyi célok, értékek 

Természeti, épített, szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 

Helyi értékek és problémák feltérképezése 

Helyi célok megfogalmazása, lakóhelyünk megismerése (értékek, gondok, a megoldás módjai)  

Hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken 

Azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken 

Pozitív értékrend, egészséges életvitel iránti igény alakítása 

A nevelés fontossága – ami nem helyettesíthető a képzéssel 

Iskolánk környezeti nevelési hitvallása: 

 A szemléletformáló, alapozó környezeti ismereteket az élet minden területén tekintse 

feladatának.  

 Az intézmény helyi adottságait kihasználva, a természeti értéknek minél jobb 

megismerése szervesen épüljön be a helyi tantervbe.  

 Az iskolánkban meglévő környezetvédelmi képzés segítse a környezet tudatos 

szemléletének kialakítását.  

 Az ismereti háttér átadása mellett a környezeti nevelés főként személyiségfejlesztő 

feladat az értékrendszer és magatartás fejlesztésén keresztül!  

A környezeti nevelés integráló hatása az iskola tevékenységében 

Az iskola az egyik legfontosabb színtere a környezeti nevelésnek. Az iskola, mint helyszín, 

mint “zöld miliő” jelenjen meg és járuljon hozzá a gyerekek személyiségének formálásához. 

Az intézmény hulladék-, energia- és vízgazdálkodása komoly nevelési erővel hat a diákokra és 
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rajtuk keresztül a családok otthoni takarékosságára, életvitelére. A pedagógusok, dolgozók 

példamutatása nagy-mértékben segíti a fenntarthatóságra nevelés elveit, az állampolgári és 

egyéb közösségi felelősség tudat kialakulását. 

A felülvizsgált NAT-ban szereplő kiemelt fejlesztési feladatok – köztük a környezeti nevelés – 

az oktatás valamennyi elemében megjelenik, és lehetővé teszi, elősegíti a tantárgyközi 

kapcsolatok erősítését. A programunkban lefektetett elveknek megfelelően a tanmenetekben 

domináljon a zöld tartalom, a helyi célok, elemek konkrétan jelenjenek meg. Próbáljunk minél 

több tanórán kívüli tevékenységet is beépíteni a munkánkba, mivel ez nemcsak a 

közösségformálásra, illetve szabadidős programok szervezésére korlátozódhat, hanem a 

környezeti nevelés színteréül is szolgálhat.  

A szakmai képzésben részt vevőknek ismernie kell az alkalmazott technológia környezeti 

hatásait. Ehhez segítségül alkalmazhatók összefoglaló, áttekintő jellegű környezeti modulok, 

amelyek a hagyományos tanóráktól is eltérhetnek (pl. projekt módszer). 

Az intézményben dolgozó pedagógusoknak legyen lehetőségük továbbképzéseken részt venni, 

ahol a környezeti neveléshez is kapcsolható különféle tanórán belüli és tanórán kívüli 

módszereket is elsajátíthatnak. 

Konkrét célok és feladatok 

Célok 

 A gimnáziumi képzés területén a tantárgyi struktúrába (hagyományos ill. nem 

hagyományos keretek között) minél szélesebb körben legyenek beépítve a környezeti 

nevelés alapelvei. (Ld. alább, a Tanulásszervezési és tartalmi keretek c. fejezetben!) 

 Új – a környezeti neveléshez is kapcsolódó – tanulási és tanítási stratégiák kidolgozása, 

melyek révén a nehezen kezelhető, magatartászavaros diákok számára segítséget tudunk 

nyújtani. 

 A tanórán kívüli tevékenységek előtérbe helyezése, melyek fontosak a 

közösségformálás, az értékrend, a hagyományok tisztelete, az azonosságtudat 

kialakítása szempontjából a család, az iskola, a település és a nemzet színterén. 

 A környezettudatos szemlélet, magatartás és életvitel kialakítása 

Konkrét feladatok 

 A szakoktatásban kiemelni a hagyományok megismerését, tiszteletét  

 A szakoktatásban a környezetbarát technológiák fontosságát hangsúlyozni 

 A város, illetve annak környezetének megismerése 

 A település környezetvédelemmel foglalkozó cégeinek bemutatása 

 A szelektív hulladékgyűjtés beindítása  

 Az iskolai büfét átalakítani “öko-büfévé” 

 A környezetvédelmi szakkörön az iskola tanulói közül minél többen vegyenek részt, 

vonzóvá váljon a 9-10.-es és a szakképzésben résztvevő diákok számára is. 

 Az egészséges életmódra való nevelést szem előtt tartva minél több diákot bevonni a 

tömeg-sport mozgalomba, illetve mozgáskultúrájuk fejlesztésébe 

 Az iskola komplex egészségfejlesztési programján belül az iskolai drogstratégia 

kidolgozása, s abba a mentálhigiénés nevelés integrálása (pozitív értékrend, reális 

énkép, önbizalom, pozitív ön-értékelés megvalósítása, döntéshozatali, konfliktuskezelői 

képességek fejlesztése) 

 A házirend illemtár részében a viselkedéskultúrát kiemelni, tudatosítani; tartalmazzon 

“zöld” fejezeteket is 

 Környezetvédelmi vetélkedők tartása 
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 Zöld szervezetekkel való intenzív kapcsolattartás 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

Tanórai keretek 

Hagyományos tanórai foglalkozások 

Minden tantárgy tanításához a szaktanárok (munkaközösségek) kidolgozzák a helyi tanterv 

illetve a tanmenetek mélységében a környezeti nevelési tartalmakat és azok megvalósítására 

használt tevékenységi formákat, módszereket. A részletes kidolgozások nem feltétlenül képezik 

a fenntartóhoz benyújtott dokumentáció részét, de a munkaközösségeknél illetve az igazgatónál 

a tervezet letétbe kerül, hogy megvalósítása nyomon követhető legyen.  

Az ott leírt javaslatokat értelemszerűen adaptálni kell az adott korosztályhoz, valamint az iskola 

tényleges adottságaihoz, lehetőségeihez..  

3.12 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és 

szorgalmának értékelési elvei 

A magatartás és szorgalom jegyeket az osztályban tanító pedagógusok és a kollégiumi 

nevelőtanárok véleményének meghallgatásával az osztályfőnök állapítja meg. 

A magatartás és szorgalom elbírálására négy fokozatot kell használni. 

 A tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél: példás, jó, változó, rossz. 

 A tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél: példás, jó, változó, hanyag. 

3.12.1 A magatartás értékelésének elvei 

A tanuló magatartása: 

Példás, ha a közösségben munkájával, jó kezdeményezéseivel, iskolai és iskolán kívüli 

viselkedésével, a rend megtartásával és megtartatásával kitűnik és társainak példát mutat. 

Jó, ha a közösségi munkában becsülettel részt vesz, iskolai és iskolán kívüli viselkedése 

általában kifogástalan, a legfontosabb iskolai rendszabályokat következetesen megtartja.  

Változó, ha a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, viselkedésével szemben kifogás 

merül fel, rendszeretete ingadozó, de ugyanakkor igyekezet is tapasztalható nála a hibák 

kijavítására. 

Rossz, ha hanyag munkájával és fegyelmezetlenségeivel a közösség fejlődését hátráltatja, 

viselkedésével többször vagy súlyosan megsérti a házirend szabályait. 

Amennyiben a tanulónak igazolatlan mulasztása van, példás minősítést nem kaphat. Ha a tanuló 

1-3 órát igazolatlanul mulaszt és a jó minősítésben leírtaknak legalább megfelel, jó minősítést 

kaphat. 

Ha a tanulónak 3-7 óra igazolatlan mulasztása van, legfeljebb változó minősítést kaphat. 

Ha a tanuló 8 óránál többet mulasztott igazolatlanul, csak rossz minősítés adható. 

Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén az osztályfőnök köteles írásban értesíteni a 

szülőt és a területileg illetékes jegyzőt 
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3.12.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

A tanuló szorgalma: 

Példás, ha kötelességteljesítése kifogástalan, a tanítási órákra való felkészülésben és otthoni 

munkájában - képességeihez és körülményeihez mérten - törekvést, odaadást tanúsít. 

Jó, ha az iskolai és otthoni munkáját teljesíti, vállalt kötelezettségeit elvégzi. 

Változó, ha az iskolai és otthoni munkájában csak időnként tanúsít törekvést, kötelességét csak 

ismételt figyelmeztetés után teljesíti.  

Hanyag, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése 

érdekében, kötelességét elmulasztja, munkájában megbízhatatlan. 

3.12.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

A tanulók jutalmazásának elvei, formái 

Dicséretben részesítjük azt a tanulót, aki 

 kiemelkedő munkát végez, 

 kitartó szorgalmat és példamutató magatartást tanúsít, 

 hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, 

 az iskolai és az osztályközösségben kimagasló munkát végez. 

Csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni a kiemelkedő eredménnyel végzett 

együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget, melynek 

formái: 

 egy jutalom kirándulási nap, 

 hozzájárulás kulturális rendezvényen való részvételhez, 

 osztályrendezvényhez történő hozzájárulás. 

A jutalmazás egyéb formái: 

 szaktanári, nevelőtanári dicséret, 

 kollégiumvezetői dicséret, 

 igazgatói dicséret 

 tanév végén oklevél, jutalomkönyv vagy tárgyjutalom. 

Szaktanári, nevelőtanári, osztályfőnöki dicséretben részesülhet az a tanuló, aki a tantárgyi 

versenyeken, az osztályközösségben példamutató munkát végez. A dicséretet az ellenőrző 

könyvbe írva kell a szülők tudomására hozni. 

Igazgatói dicséretben részesül az a tanuló, aki az iskola hírnevét növelő eredményt ért el 

országos vagy városi, megyei, különböző tantárgyi, sport, kulturális versenyen, valamint az, aki 

az iskola diákmozgalmi tevékenységében kiemelkedő munkát végez. 

A tanuló kiemelkedő tantárgyi teljesítményét a félévi és tanévvégi értékeléskor írásbeli 

dicsérettel lehet elismerni. A dicséretet az osztálynaplóba, félévkor az ellenőrző könyvbe, tanév 

végén a bizonyítvány és az anyakönyv jegyzet rovatába kell bevezetni. 

A nevelőtestület általános dicséretben részesíti a kiemelkedő tanulmányi eredményű és 

példamutató magatartású tanulókat - példás magatartás és legalább 4,8 tanulmányi 

átlageredmény esetén. Az általános dicséretet tanév végén a bizonyítvány és az anyakönyv 

jegyzet rovatába kell beírni. Az elismerésről a tanuló oklevelet kap, amely mellé ajándéktárgy 

társulhat. 
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Csoportos jutalmazásban részesítheti a nevelőtestület azt a diákközösséget, amely az együttes 

munkában kiemelkedő eredményt ért el. Ennek módja lehet kiránduláshoz, táborozáshoz való 

hozzájárulás, oklevél, egyéb ajándéktárgyak. 

A tanulók csoportos vagy egyéni jutalmazását a nevelőtestület bármely tagja, a pedagógusok, 

szülők, diákok bármely közössége kezdeményezheti. 

3.12.4 Fegyelmező intézkedések 

Fegyelmező intézkedésben kell részesíteni azt a tanulót, aki helytelen magatartást tanúsít, a 

tanuló-viszonyból fakadó kötelezettségeinek nem tesz eleget, az intézményi rendszabályokat 

súlyosan vagy ismételten megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy tanulóhoz méltatlan 

magatartást tanúsít. 

A büntetésnek alkalmazkodnia kell a tanuló életkori sajátosságaihoz, legyen arányban a terhére 

rótt kötelességszegés súlyosságával. A fegyelmező intézkedés legyen nevelési eszköz, nem 

sértheti a tanuló emberi méltóságát és jogszabályban meghatározott jogait. 

Fegyelmező intézkedés lehet: 

 szaktanári, osztályfőnöki, kollégiumi nevelőtanári szóbeli és írásbeli figyelmeztetés, 

 szaktanári, osztályfőnöki, kollégiumi nevelői  írásbeli intés, 

 igazgatói intés. 

Ha a tanuló kötelességszegése nem súlyos, és azt először követi el, úgy a szaktanár, kollégiumi 

tanár, vagy az osztályfőnök figyelmeztetésben részesíti. 

Ha a kötelességszegés megismétlődik, az eset súlyosságától függően a tanuló osztályfőnöki, 

szaktanári, nevelőtanári, illetve igazgatói intézkedésben részesíthető. 

A figyelmeztető intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elvének érvényesülnie kell,  

azonban a tanár vagy a tanuló emberi méltóságát súlyosan sértő, kirívó fegyelmezetlenség 

esetén az előzményektől függetlenül igazgatói intés adható, vagy fegyelmi eljárás 

kezdeményezhető. 

3.13 A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatását szolgáló szervezeti 

formák 

Tantárgyfelosztásban tervezett tevékenységek: 

A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő, a továbbtanulást elősegítő tevékenységformák, 

a versenyekre felkészítő foglalkozások és a szakkörök. 

Szakköröket a következő tantárgyakból indítunk: 

Matematikából 5., 6., 7., 8. évfolyamon, évfolyamonkénti heti 1 óra  tehetséggondozás, 

versenyre felkészítés céljából. 

Fizika, kémia tantárgyakból heti 1-1 órában hasonló célból a 8., 9. és 10. évfolyamon, amelyek 

a versenyekre történő felkészítésre és a fakultációs irányok helyes megválasztásának segítésére 

indulnak. 

Biológiából versenyre felkészítés az aktív környezetvédelem elősegítése céljából heti 1 óra a 7-

8. évfolyamnak összevontan. 

Számítástechnikából versenyre való felkészítés folyik heti 2 órában, a 7-8. évfolyamnak 

összevontan. 
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Azoknak a 9-12. évfolyamos tanulóknak, akik a latin nyelvet tanulták fakultáción biztosítjuk  a 

tantárgy továbbtanulását az érettségi vizsga letétele céljából évfolyamonként heti 2 órában. 

Diákkörök működnek az iskolában a tanulók kulturális érdeklődésének erősítésére és az ez 

irányú versenyekre való felkészítésre, kapcsolódva iskolánk hagyományaihoz. Ezek a 

diákkörök: 

 diákszínpad 

 versmondó és nyelvművelő kör 

 Beszélni nehéz! kör 

 énekkar 

 rajzszakkör. 

Az intézményben a mindennapos testnevelés megoldását segíti a Kazinczy DSK, amely alapító 

okirattal rendelkező társadalmi szervezet, és az alapító okiratában foglaltak, illetve munkaterve 

alapján működik. Ahhoz, hogy a mindennapos testedzés lehetőségét biztosítani tudjuk a 

tömegsport keretében - amit az iskola finanszíroz - a következő csoportok működnek: 

 röplabda 5-8. évfolyamosoknak, két csoportban, heti 3 óra 

 kézilabda 5-8. évfolyamosoknak, két csoportban, heti 3 óra 

 torna 5-12. évfolyamosoknak, két csoportban, heti 4 óra 

 labdarúgás 5-12. évfolyamokon, heti 2 óra 

Térítés ellenében igénybe vehető, továbbtanulásra előkészítő tanfolyamokat szervezünk 

irodalom, nyelvtan, történelem, matematika, földrajz, fizika tárgyakból. 

A négy évfolyamos gimnáziumban a tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységi 

formák a felzárkóztatás és a korrepetálás. A foglalkozások igény szerint folynak. Ezek konkrét 

formáiról, az indítandó foglalkozásokról a tanév eleji felmérések eredményeinek birtokában a 

nevelőtestület dönt minden tanév elején. Az elmúlt tanévek tapasztalatai azt mutatják, hogy 

igény anyanyelvből, matematikából, fizikából, kémiából, biológiából merül fel.  Ez együttesen 

kb. évi 100 óra foglalkozást jelent.  

Minden foglalkozás vezetőjét a munkaközösségek javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza 

meg a tanév elején. 

Az iskolánk profiljába legjobban beilleszthető versenyek a következők: 

Tanulmányi versenyek országos szervezésben: 

 az OKTV versenyei, OÁTV versenyei, 

 Arany Dániel matematikaverseny, 

 Arany János irodalomverseny, 

 Irinyi János kémiaverseny, 

 Hevesy György kémiaverseny, 

 Kitaibel Pál biológiaverseny, 

 Herman Ottó biológiaverseny, 

 Lóczy Lajos földrajzverseny 

 Lyka Károly művészeti verseny, 

 Mikola Sándor fizikaverseny, 

 Vermes Miklós fizikaverseny, 
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 Öveges József fizikaverseny, 

 Nemes Tihamér számítástechnikai verseny, 

 Kalmár László matematikaverseny, 

 Varga Tamás matematikaverseny, 

 Zrínyi Ilona matematikaverseny, 

 TIT, Abacus levelezős matematikaverseny, 

 Kenguru matematikaverseny, 

 7-8. évfolyamosok tantárgyi országos versenyei, 

 Diákolimpiák 

Anyanyelvi versenyek 

 Szép Magyar Beszéd verseny, 

 Édes anyanyelvünk verseny, 

 Implom József helyesírási verseny 

Részt veszünk regionális, megyei, városi tanulmányi, kulturális, sport versenyeken, 

seregszemléken, vetélkedőkön, amelyeket különböző intézmények írnak ki. 

Az országos szervezésű tantárgyi és anyanyelvi versenyeken csak a jól felkészült tanulók 

vehetnek részt, akik eredményük és magatartásuk alapján méltóan képviselik iskolánkat. 
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4 Kollégiumi pedagógiai program 

4.1 Bevezető 

„Az idő visszafordíthatatlan koordinátája mentén virtuális lehetőségeinkből mindig csak egy 

tud megvalósulni. A fogható valóság felszínén élünk, elszakadva. Az érzékelésen túli, időn 

kívüli, nagyobb valóság terében azonban folytonosan összefüggünk egymással valahol. Indáink 

metszik a világot, aztán továbbnyúlnak, ki, egy ismeretlen dimenzióba, mint elszakíthatatlan 

köldökzsinór s ott vagyunk egybekapcsolva, egyetlen egészként, abban a teljesebb 

kontinuumban." 

/Ottlik Géza: Iskola a határon/ 

Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik kollégiumunk megújult pedagógiai programját 

olvassák. 

Alapprogramunk 1993. évi LXXIX. Tc. (közoktatási törvény) és a 36/2009. (XII.23.) OKM 

rendelet alapján készült. 

A magyar kollégiumi múltat a tehetségnevelés, a tehetséggondozás tradíciója jellemzi. A 

kollégiumok védőszárnyai nélkül nemzedékek sora nem jutott volna el oda, ahová e segítséggel 

eljutottak.  

A bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások hatására napjainkban ismét kiemelkedő 

szerep jut az esélyegyenlőség megteremtésében a kollégiumoknak. Az újra fogalmazott 

törvények megerősítették a kollégiumok szerepét a nevelési - oktatási intézmények sorában, 

mely szerint a kollégium a közoktatási intézményrendszer szakmailag önálló intézménye. 

Társadalmi szerepe az, hogy megfelelő feltételeket teremtsen a szabad iskolaválasztáshoz és 

biztosítsa a tanuláshoz szükséges körülményeket.  

Tervszerű és differenciált pedagógiai tevékenységével megvalósítja a nevelés általános, és a 

régióra, városunkra és intézményünkre jellemző helyi céljait, feladatait.  Segítséget nyújt az 

iskolázottsági és kulturális különbségek enyhítéséhez, a személyiség sikeres társadalmi 

beilleszkedéséhez, részt vállal a mobilitás elősegítésében. Otthont adó, családot helyettesítő 

szerepében mind a választott iskola, mind a szülők elvárásait figyelembe veszi, programjában 

az adott és a megteremthető feltételekre alapoz. 

A Kollégiumi Pedagógiai Program tájékoztatni kívánja az igénybe vevő szülőket és diákokat, 

a leendő tantestületi tagokat és minden érdeklődőt a kollégiumban folyó nevelő-oktató 

munkáról. Belső törvénye, eszköze a kollégium tantestületének.   

4.2 Helyzetelemzés 

4.2.1 Az intézmény általános jellemzői 

Kollégiumunk a gimnáziummal közös igazgatású intézmény. Az iskolával azonos telken, egy 

régi házfelügyelői lakás átalakításával létrehozott kisebb, és egy kollégium céljára épített 

nagyobb épületben, valamint az iskola tantermeiben (tanulószoba) működik. Önálló 

főzőkonyhája és étkezdéje is a gimnázium épületének alagsorában van. Az intézmény 

tulajdonosa és fenntartója Győr város önkormányzata.   

Az épületek alapterülete: koll. 1-es épület 802 m; koll. 2-es épület 240 m; 

Igazgatója: Németh Tibor; Kollégiumvezető: Pintér Ildikó 
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Az intézmény szerkezetileg a Kazinczy Ferenc Gimnáziumhoz tartozik, lakói elsősorban az 

iskolánk diákjai, szükség esetén adunk helyet más középiskolák tanulóinak, ill. volt kazinczys 

főiskolásoknak.  

A korábban leány, jelenleg koedukált kollégium férőhelyszáma: 

103 fő /80 leány, 23 fiú/ férőhely.  

4.2.2 A tanulók összetétele 

A tanulók korcsoportonkénti összetétele a nyolcosztályos és az öt évfolyamos (nyelvi 

előkészítő) képzés megindulása óta 10-20 év közötti.  

Diákjaink korosztály és nemek szerinti széles összetétele mellett körülményeikben (lakhely 

iskolától való távolsága, családi helyzet, szociális körülmények stb.) is eltérést mutatnak. 

Jelenleg a kollégium lakóinak 

 55 %-a Győr-Moson-Sopron megyei,  

 34 % más megyei, de közvetlen vonzáskörzetbe tartozik (Veszprém, Komárom 

 megye), 

 2 % szlovákiai magyar, 

 2 % győri, 

 7 % pedig távolabbi megyékből érkezett. 

A kollégisták 24 %-a nem a saját intézményünk tanulója. 

A tanulók családi, szociális körülményei eltérőek. 

 Állami gondozásban lévő tanulónk évek óta nincs.  

 Halmozottan hátrányos helyzetű diákunk nincs, jelenleg veszélyeztetett 8 % 

 Szociálisan hátrányos helyzetű (csonka család, munkanélküli v. alacsony jövedelmű 

szülő, háromnál több gyerek stb.) tanuló 31 %. 

 Nehezen kezelhető, fokozott figyelmet igénylő a 10-12 éves gimnazistákon kívül 4-5 

tanuló. 

 A jobb anyagi feltételek között élők neveltsége nem áll körülményeikkel egyenes 

összefüggésben. 

Az iskolafok, családi háttér függvényében- és mindezektől függetlenül is - rendkívül eltérő a 

neveltségi szint szerinti összetétel. 

A nevelési hiányosságra, műveltségbeli, szociális és gazdasági jellegű hátrányos helyzetből 

fakadó egyedi problémák száma növekvő tendenciát mutat. 

A tanulási, egzisztenciális törekvések szerint is megoszlik diákságunk. A nyolcosztályos 

gimnáziumba járók művelődési ambíciói általában határozottabbak. 

Az intézményes nevelés társadalmi határok előterében zajlik; amikor a családok szerkezetében 

és életvitelében, egzisztenciális körülményeiben is gyors, nagymértékű, olykor negatív előjelű 

változások zajlanak. A felnőtt értékrend torzulásai, bizonytalanságai sokszor hatványozottan 

jelentkeznek növendékeink gondolkodásmódjában, viselkedésében és magatartásában. 

Pedagógiai programunkban olyan feladatok megfogalmazására törekszünk, amelyek erősítik, 

növelik az erkölcsi nevelés hatékonyságát. 
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4.2.3 A nevelőtestület összetétele 

Kollégiumunkban a nevelőmunkát az intézmény igazgatójának irányításával 1 

igazgatóhelyettes és 7 nevelőtanár végzi. A nevelőtanárok egyben a tanulócsoportok vezetői, 

lehetőség szerint egy-egy nevelési terület gondozói is, és szakjuknak megfelelően korrepetálnak 

és végzik a tehetséggondozás feladatait. A nevelőtanárok tagjai a iskola szaktárgyi  

munkaközösségeknek és az osztályfőnöki munkaközösségnek, a kollégisták közül sokat 

szaktanárként is tanítanak, így az iskola-kollégium  egységes nevelő hatása   naponta 

érvényesül. 

A nevelőtestület szakos összetétele évente változhat, de tudatosan ügyelünk a humán és 

reálszakosok arányára, ha szükséges a korrepetálást, tehetséggondozást iskolai óraadókkal 

oldjuk meg.  

Kollégáink nyitottak a továbbképzések, különféle tréningek nyújtotta ismeretek iránt, így az 

egyéb téren szerzett ismeretanyaggal színesítik kollégiumunk nevelőmunkáját. 

Továbbképzések hiányában egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az önfejlesztésre, illetve a belső 

módszertani megújulásra. 

A kollégiumban a nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak munkáját is a 

gyerekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása kell, hogy jellemezze. 

Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényezőként hat. 

4.3 Tárgyi, dologi feltételek 

A működéshez szükséges legalapvetőbb feltételekkel rendelkezünk. A hálószobák kialakítása 

elfogadható (3, 4, 6, ágyasak), a közösségi célokat szolgáló helyiségek száma, 

befogadóképessége nem megfelelő. A közös összejövetelek, rendezvények számára a 

klubhelyiség kicsi, szükség lenne egy földszinti tanulószobára (20 óra után) – ez az iskolai 

tanterem igénybevételénél energiatakarékosabb is lenne. Délután is a kollégisták 

rendelkezésére áll az iskolai könyvtár, illetve esténként igénybe vehető a tornaterem, 

konditerem és sportfelszerelés. Kedvező, hogy a kollégiumunk önálló számítógép-teremmel 

rendelkezik, ahol van internet-hozzáférhetőség is. 

A berendezés állaga évről-évre romló, a természetes amortizációval sincs arányban a részleges 

felújítás, pótlás. Új berendezéssel évek óta alig gyarapodtunk. A szűkös, takarékos gazdálkodás 

következtében napjainkban már a korábbi "maradékelv" sem érvényesül.  

A bérbeadásból származó kollégiumi bevételt vissza kell forgatni a karbantartásra. 

Keresnünk kell a helyi és közalapítványok kollégiumi nevelési célokra megpályázásának és 

igénybevételének lehetőségeit is.  

Mindkét épület folyamatos felújításra szorul.  

4.4 A nevelőmunka jellemzői 

Kollégiumunk tervszerű pedagógiai tevékenységet, értékes hagyományrendszert mondhat 

magáénak. 

A nevelési területek közül kiemelkednek - hosszú évek adataival alátámaszthatóan - az 

intellektuális nevelés terén elért eredmények.  A kollégiumunk tanulói iskolánk elismert 

növendékei, akik jó tanulmányi eredményük, illetve felvételi eljárás alapján nyernek felvételt 

az iskolába, ahol az eredmény-centrikusság, az intézmény szellemisége és értékrendje eleve 

motiváló tényező. Ezt erősíti, egészíti ki a kollégium, biztosítva az optimális, nyugodt 
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feltételeket a tanuláshoz, egyéb ismeretek, élmények megszerzéséhez.  A tanulás szinte 

természetes velejárója a szaktárgyi és egyéb dicséretek sokasága.  Mindenki rendelkezik 

nyelvvizsgával tanulmányi, kulturális versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon kiemelkedő 

sikereket érnek el a kollégisták.  

A tanulók eredményeinek, sikereinek név szerinti számbavétele, intézményen belüli közreadása 

a gyermek, az egyén tiszteletére épül, ugyanakkor a tanulóról kialakított kép objektív tényezője 

is. 

4.5 A kollégium hagyományrendszere 

A gazdag, sok-sok évre visszanyúló hagyományrendszerünk egyrészt átfogja a kollégiumi élet 

mindennapjait: kifejezésre jutnak a kollégium családias légkörében a szülőkkel való szoros 

kapcsolattartás igényében, az iskolával, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal együttműködésre 

való törekvésben, a személyiségközpontú nevelőmunkában, a konstruktív intézményi 

légkörben, másrészt hatványozott formában jutnak kifejezésre a kollégiumi ünnepek, 

hagyományőrző programok megrendezésében. 

Hagyományos rendezvényeink: 

 Az első évfolyamosok, új kollégisták, új nevelőtanárok bemutatkozása és köszöntése 

 Iskola-, kollégium- és várostörténeti vetélkedő 

 Mikulás-est 

 Karácsonyi ünnepség és ünnepi vacsora 

 A negyedikesek ballagtatása és ünnepi vacsora 

 Évente három alkalommal kollégiumi közgyűlés 

 Kollégiumi diákparlament. 

A kollégium szintű rendezvények mellett, a diákönkormányzat és a tanulócsoportok is kínálják 

az ismeretet és élményt nyújtó rendezvényeket, foglalkozásokat.  

4.6 A környezet jellemzői, a kollégium kapcsolatrendszere 

A megyeszékhely gazdasági, kulturális, sport és infrastrukturális lehetőségei jók. A 

kollégiumunkba kerülő diákok általában rosszabb lakóhelyi feltételek közül kerülnek Győrbe. 

A sportolás, kulturálódás lehetőségeiből azt tudják igénybe venni, amit az anyaiskola kínál.  

Sajnos a számos városi eseményen, színházi előadáson, hangversenyen való részvétel még 

akkor is nehézségbe ütközik, ha pedagógiai haszna nyilvánvaló, ugyanis egyre magasabbak a 

belépőjegyek árai. 

Az intézmények közötti kapcsolatok és programok szervezésében, elsőséget kell biztosítanunk 

hét közben az iskolának, hiszen az intézményi programok száma magas, ugyanakkor egy-egy 

osztályból csak néhány kollégistánk van. A hét utolsó napjaira kollégiumunk nem szervez külön 

programokat, hiszen a legnagyobb pedagógiai értéke annak van, hogy az egész héten távol lévő 

tanuló szüleivel, családjával töltse el szabad és pihenőnapját. Ez az iskola és szülő igényeivel 

egyeztetett, elvárásaik szerint kialakított koncepció. 

Intézményünk majd 40 éves fennállása óta szervesen beilleszkedett a város közéletébe. 

Pedagógiai munkánk révén ismertségünk a megye határain kívül és belül is jelentős.  

Tanulóink tudatos személyiségfejlesztése érdekében a szülői házzal, más iskolák igazgatóival, 

nevelőtestületeivel kialakított kapcsolatunk jó.   
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Azok a szülők, akik az iskolával megfelelő kapcsolatot tartanak, gyermekeik kollégiumi élete 

iránt is érdeklődőek, együttműködésre készek. 

A közös elveket, terveket szülői értekezleteken, fogadóórák alkalmával, az egyéni 

elgondolásokat, problémákat külön, egyeztetett találkozások során beszéljük meg. A kölcsönös 

tájékoztatás - esetenként írásban - folyamatosságára törekszünk valamennyi tanulónkkal 

kapcsolatban. A különféle jellegű kapcsolattartási formák és módszerek a kollégium 

mindenkori feladataihoz és szükségleteihez alkalmazkodóak  

A megye és a város közművelődési intézményei folyamatosan kínálják programjaikat, 

rendezvényeiket. Jelentős a civil, elsősorban a gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó 

szervezetekkel való együttműködésünk. Elsősorban azt várjuk e szervezetektől, hogy pályázati 

úton támogatott programjaikat ingyenesen kínálják tanulóinknak, és színesítsék intézményünk 

életét.  

Szakmai fórumokkal - Széchenyi István Egyetem és a Nyugat-Magyarországi Egyetem 

Apáczai Csere János Tanárképző Főiskolai Kara, a Pedagógiai Intézet, városi-megyei 

kollégiumi munkaközösség, országos Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség - 

folyamatosan együttműködünk. 

Intézményünkben heti két alkalommal iskolaorvos rendel, aki a kollégisták egészségügyi 

ellátását is felügyeli. Az ő munkáját segíti az iskolai védőnő, aki az iskolaorvos távollétében is 

elérhető. 

Kapcsolatot tartunk a növendékeinket küldő települések jegyzőjével, a Gyermekjóléti 

Szolgálattal, az iskolai ifjúságvédelmi felelőssel, szükség esetén drogprevenciós 

szakemberekkel.  

4.7 Kollégiumi nevelőmunkánk céljai, alapelvei 

Kollégiumi nevelőmunkánk célja: diákjaink az itt eltöltött 4-8 év alatt váljanak képessé arra, 

hogy aktívan formálják önmagukat oly módon, hogy közben egymáshoz alkalmazkodva, de 

független személyiségként legyenek hasznára a kisebb-nagyobb közösségeknek, családjuknak. 

Az intézményből való távozás után legyenek felvértezve azokkal a képességekkel, hogy - 

ismereteik, élményeik, gyakorlati tapasztalataik alapján - egyedül is megállják helyüket az 

életben, ugyanakkor hasznos tagjaivá váljanak a civil-munkahelyi-társadalmi közösségeknek, 

hogy ezáltal is sikeresek és boldogok legyenek. 

A kollégium az oktatási törvény szellemében, az anyaiskola értékei és alapelvei szerint, annak 

pedagógiai programjára épülve határozza meg saját pedagógiai programját.  

A kollégiumpedagógia szociális, szocializációs, életmód-mintaadó, szabadidőt tervező, fel-

zárkóztató, tehetséggondozó és pályaorientációs törekvéseit az iskola, különösen a tantárgyközi 

területekre épülő programjaival segíti fejlesztő jelleggel.  

Törekvéseinket és feladatainkat ezért ennek szellemében határozzuk meg. Alapvető célnak az 

iskolai munkát kiegészítő kollégiumi nevelési hatásfolyamattal az integráló jellegű, pozitív 

irányú személyiségfejlődés elősegítése. 

Nevelési célunk olyan fiatalok formálása, akiknek értékrendjük az európai ember normáin 

alapul, de ismerik és becsülik a nemzeti értékeket, az anyanyelvet, a kulturális és történelmi 

hagyományokat.  

A személyiség kibontakoztatásának és fejlesztésének elve az alapja növendékeink harmonikus 

és egészséges fejlődésének, sikeres életpályára felkészítésének. 
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Nevelési alapelveink: 

 Az Alkotmányban biztosított állampolgári és szabadságjogok, valamint a gyermeket 

megillető jogok érvényesítése 

 A diákok, csoportok és közösségek iránti felelősség, bizalom, szeretet, segítőkészség és 

tapintat alkalmazása a nevelésben  

 A diákok aktivitásának, alkotóképességének, érdeklődésének fenntartása és fejlesztése, 

az önszerveződő képesség folyamatos fejlesztése és felhasználása 

 A megrendelők, a szülői elvárások és igények, valamint a kapcsolódó iskolákkal való 

konstruktív együttműködés 

 A diákok, valamint a kollégiumi nevelő-oktató munka rendszerszemléletű, tudatos, 

tervszerű vezetéssel, szervezéssel és pedagógiai gyakorlattal való fejlesztése 

 A nevelési folyamatban részt vevők számára elfogadott norma- és követelményrendszer 

alkalmazása, melynek jellemzője a rendszeresség és a következetesség, valamint az 

alapvető etikai normák betartása és betartatása 

 Kulturált, ösztönző környezet kialakítása, szociális, érzelmi, lakhatási biztonság 

nyújtása; széles körű szabadidős tevékenységkínálat biztosítása 

 Az integrált nevelés megvalósítása 

 Orientáló, motiváló, aktivizálni képes, tevékenységközpontú, segítő pedagógiai 

módszerek alkalmazása 

 Az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók 

szükségleteinek figyelembevétele, egyéni bánásmód alkalmazása 

 A nemzeti hagyományok, a nemzeti azonosságtudat, valamint a nemzeti és etnikai 

hagyományok, az etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása 

 Tehetséges tanulók gondozása 

 Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása 

4.8 Nevelési feladataink 

A kollégiumi nevelés feladata különösen az alábbi területek fejlesztése és 

tevékenységrendszerek alkalmazása: 

4.8.1 Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése 

A kollégiumi nevelés segíti a mindenkori szociális környezetbe történő sikeres beilleszkedést. 

Emellett pedig a kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer révén alakul ki az 

önismeret elméleti és gyakorlati alapja, hiszen a személyiség kibontakozása környezeti hatások 

erőterében folyik. Így a kollégiumi pedagógiai folyamat egészének és minden 

tevékenységkörének végső célja az önismeret és önnevelés kibontakoztatása, a szociálisan 

értékes és egyénileg is eredményes magatartás- és tevékenységformák kialakítása.  

Csoportfoglalkozások és egyéni beszélgetések során igyekszünk tanulóinknak olyan isme-

reteket nyújtani, amelyek segítik önmaguk minél jobb, reális megismerését és értékelését. 

Meghatározott időszakokban továbbra is alkalmazunk pedagógiai szakszerűséggel összeállított 

kérdőíveket, teszteket, méréseket, a válaszokat összegezzük, értékeljük és megvitatjuk. 

Minden kollégistának lehetőséget kínálunk és segítséget adunk a demokratikus önirányítás, 

önszerveződés, a különféle közösségi tevékenységek szervezésére és végzésére. Fejlesztjük az 

érdekérvényesítő képességet, a kritika és önkritika képességét, a döntések előkészítésében való 

részvétel készségét. 



87 

Valamennyi kollégista egyéni munkáját, a kollégiumban kialakult kapcsolatrendszerét, a 

közösségért végzett tevékenységeit rendszeresen értékeljük. 

4.8.2 A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése 

Alapvető feladatunk a tanulás segítése, továbbá az iskolai - tágabban az életpályára - 

felkészüléshez szükséges technikai és szakmai feltételek biztosítása. 

Cél: a középiskolai tanulmányok elvégzéséhez szükséges módszertani ismeretek elsajátítása, a 

differenciált, sokoldalú ismeretszerzés, a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, 

kommunikációs, cselekvési képességeinek fejlesztése. 

Diákjaink kidolgozott feltételrendszer szerint vesznek részt kötelező jelleggel az első és 

második szilenciumon, illetve kapják meg a szabad időbeosztáson alapuló tanulás lehetőségét. 

Az önálló tanulás készségének elsajátítására egyénenként nagy gondot fordítunk. 

Meghatározó jelentőségűnek tartjuk a tanulás motivációs bázisának fejlesztését, azért hogy 

diákjaink számára a tanulás, művelődés életre szóló programmá váljék. Ezért egyéni 

beszélgetésekkel, szakemberek meghívásával, csoportos foglalkozásokon is tudatos 

fejlesztésére törekszünk és erősítjük az önművelés igényét.  

Az eredményes ismeretszerzés érdekében fejlesztjük a tanulási, megismerési képességeket, 

tanácsot adunk és lehetőséget biztosítunk a helyes tanulási módszerek technikává válásához; 

növeljük a tanulási ambíciót. Emellett olyan motivációs bázis mozgósítására törekszünk, amely 

reális önismeretre alapozva segíti diákjaink sikervágyának és kudarctűrő képességének 

kialakulását is. 

A kollégium keretei között - lehetőségeink függvényében - gyakorlati ismeretek átadására, 

elsajátítására is törekszünk (így pl. informatika, kézműves szakkör). 

4.8.3 Felzárkóztatás, tehetséggondozás, pályaorientáció segítése 

Ezen a területen a kollégiumi foglalkozások és tevékenységek célja az, hogy olyan változatos 

módszertani megoldásokat alkalmazzunk, amelyek segítségével az egyes tanulók közötti 

műveltségi, képességbeli, felkészültségbeli különbségeket, illetve a tanulók egyéni 

szükségleteit képesek legyünk kezelni.  

Azt szorgalmazzuk, hogy a tehetséggondozás, életpályára felkészülés érdekében valamennyi 

kollégista vegyen részt általa választott szakkör, önképzőkör, előkészítő munkájában 

iskolánkban. Emellett arra ösztönözzük tanulóinkat, hogy vegyenek részt különféle tantárgyi, 

szakmai versenyeken, tudáspróbákon. Természetesen segítjük a felkészülést, és figyelemmel 

kísérjük, értékeljük az eredményeket. 

Hátrányos helyzetű diákjainkat pedig korrepetálással, felzárkóztatással, a szaktanár által 

javasolt program betartásának számontartásával segítjük. 

Az intézményi nevelésben fontos szerepe van a pályaorientációnak, azaz a sikeres 

pályaválasztásra való felkészítésnek, mivel az egyéni életutak minősége alapvetően függ a jó 

pályaválasztástól. Ez nemcsak az egyén, hanem a társadalom szempontjából is fontos. 

A pályaorientáció épp ezért olyan munka, amelyet a kollégiumnak is végeznie kell. Ez részben 

a nevelőtanárok, részben az iskolai pályaválasztási felelős tanár feladata. 

A kollégiumban is lehetőségeket teremtünk arra, hogy diákjaink egyes szakmákkal, illetve 

választott pályákhoz, szakmákhoz szükséges személyiségjegyekkel feltételekkel 

megismerkedjenek, ezzel is segítve pályaorientációjukat. 
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Pályatükrök, foglalkozás-leírások (Magyar Foglalkozási Kézikönyv) továbbtanulási és szak-

matanulási lehetőségek ismertetése kapcsán folyamatos konzultáció, beszélgetés a tanulókkal 

(a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása). 

Előzetes tájékozódás alapján többeket is érdeklő pályákról egy-egy előadás megszervezése, 

megtartása (pl. volt diákunk vagy valamely szülő közreműködésével). 

Motiváljuk diákjainak, hogy vegyenek részt az egyetemek, főiskolák nyílt napjain, illetve a 

tapasztalataikat osszák meg a közösséggel.  

Emellett folyamatosan tájékozódunk a Győr-Moson-Sopron megyei munkaerőpiac időszerű 

kérdéseiről (pl. új, nagyobb létesítmények munkaerő-szükséglete, a munkanélküliség alakulása, 

a munkaügyi központ tevékenysége stb.), illetve előadásokat szervezünk a munkaügyi központ 

bevonásával a munkába állás, valamint a pályakezdés lehetőségeiről. 

4.8.4 Kulturált életmódra nevelés, szuverén világkép kialakulásának 

segítése 

A kollégiumi nevelésben folyamatosan bővítjük a diákok ismereteit az egyetemes emberi 

civilizációról, annak legnagyobb hatású eredményeiről, a kultúráról, a tudományokról, valamint 

az emberiség globális problémáiról. A kollégiumi tevékenységekben tág teret kap a művészeti 

nevelés, éppen összetettségénél és komplexségénél fogva. Azt szeretnénk tudatosítani 

tanítványainkban, hogy a természet szépségei, a műalkotások, az irodalmi művek, a filmek, 

zeneművek, táncok stb. éppúgy az általános műveltség részei, mint a másodfokú egyenlet 

megoldó képlete vagy a biológiai alapkérdések, hiszen a speciális műveltséghez, a tehetség 

kibontakoztatásához az általános műveltségen keresztül vezet az út.  

A kulturált életmódra neveléssel és a szuverén világkép kialakulásának segítésével 

kollégiumunk azt kívánja elérni, hogy a kollégisták személyes élményeik során találkozzanak 

esztétikai értékekkel, legyenek képesek átélni a művészeti alkotások által közvetített 

érzelmeket, indulatokat, gondolatokat. Formálódjék a műalkotások megismerése által tárgy- és 

környezetkultúrájuk, javuljon véleményalkotó képességük, és hogy a művészi kommunikáció 

különböző formái mellett a tanulók tanulják meg alkalmazni a gondolatok, kifejezések 

közlésének egyéb eszközeit is. Az anyanyelven, idegen nyelven, az élőbeszéddel és a különféle 

kommunikációs technikákkal teremtett kapcsolatok az életpályára és állampolgári létre 

felkészülés nélkülözhetetlen eszközei. 

Alkotó helyzetek biztosításával sarkalljuk a tanulókat arra, hogy a művészi kommunikáció 

segítségével fejezzék ki személyes elképzeléseiket. 

Lehetővé tesszük a tehetséges kollégiumi tanulók számára alkotások (irodalmi, 

képzőművészeti, nép- és iparművészeti, fotó, film) készítését, produkciók létrehozását és 

bemutatását. 

Támogatjuk a mindennapi tevékenységek során az esztétikus, harmonikus tárgyak, eszközök 

választását. 

Különös gondot fordítunk diákjaink egymás közötti érintkezésének, a beszédkultúra 

fejlesztésének színvonalára, ösztönzünk a különféle anyanyelvi versenyeken részvételre, a 

rádió és TV nyelvi feladatmegoldó programjaiba bekapcsolódásra, magunk is szervezünk 

kollégiumi nyelvi játékot. 

Szorgalmazzuk, hogy a kollégiumi faliújság írásai mind a tartalmi, mind formai 

követelményeknek színvonalasan feleljenek meg. 



89 

Fejleszteni kívánjuk kollégistáink vitakultúráját. A különféle szóbeli (hozzászólás, felszólalás, 

előadás, vitaindító stb.) és írásbeli (önéletrajz, kérvény, nyomtatványok kitöltése stb.) műfajok 

alapkövetelményeinek megismerésével és gyakorlati alkalmazásával a helyes nyelvhasználatra 

nevelünk. 

A könyvtár és médiatár helyes használatára az iskolai könyvtárossal együttműködve készítjük 

föl a gimnáziumba első ízben belépőket. Rendszeres olvasásra serkentjük, lehetőséget kínálunk 

olvasmányvitára és közösen megtekintett film, színházi előadás megvitatására. 

Az iskolánk külföldi kapcsolataiban résztvevő kollégistákat írásbeli vagy szóbeli élménybe-

számolóra ösztönözzük. Szorgalmazzuk diákjaink idegen nyelvű levelezését, segítjük az 

intenzív nyelvtanulás és nyelvvizsga széleskörű igénnyé válását. 

A kollégium ezen túl változatos, sokrétű kulturális tevékenységével járul hozzá a magyar, az 

európai és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, elsajátításához és értékeléséhez, 

mert intézményünkben már régóta a többségi nemzethez tartozó tanulóink együtt élnek a 

határainkon kívül élő szlovákiai magyar diákokkal, valamint a határainkon belül élő 

nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulókkal. 

Ezen a területen a kollégiumi foglalkozások és tevékenységek célja az, hogy a diákokban 

maradjon meg, sőt erősödjön a kötődés a szülőfölddel és alakuljon ki az új érzelmi kötődés az 

otthont adó környezettel, intézménnyel és a befogadó várossal. 

A kollégista diák tartsa meg a szülői ház, a felnevelő környezet értékeit és gazdagodjon a 

kollégiumi közösség nyújtotta értékekkel. Ezért ismertetjük meg nemzeti szimbólumainkat 

(zászló, címer, Himnusz, Szózat, ünnepeink), hagyományainkat, kulturális örökségünket, 

továbbá más népek kultúráját. 

4.8.5 Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának 

segítése 

A kollégium nevelési tevékenység- és hatásrendszere az ott élők testi és lelki egészségének 

belső életmódigényként kialakítását, megőrzését és fejlesztését tűzi célul.  

A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és iskolai hatások, az érték- és normaválság, az 

egyre több családban észlelhető életvezetési problémák miatt növekszik fiataljaink 

feszültségszintje. Nagyobb odafigyelést igényel kollégiumunkban is, hogy időben felismerjük, 

és lehetőségeink szerint segítsük ezeket a tanulókat.  

Célunk: gyermekeink tudással, érzelmi viszonyulásokkal, készségekkel, - mentálisan is 

megerősítve - önmaguk legyenek képesek a rájuk leselkedő veszélyeket felismerni: drog, 

alkohol, dohányzás, bűnözés stb.  

Feladatunk a megelőzés, a veszélyeztetettség időbeni felismerése, a segítségnyújtás. 

A prevenció kiemelt feladat! Ennek megvalósítása a pedagógiai folyamat teljes egészét átfogó 

tudatos munka. Biztos alapot ehhez az ép környezet és az egyensúlyban lévő testi-lelki egészség 

összhangja adhat. Ezért fontos számunkra, hogy a kollégium környezettudatos magatartásra is 

nevelje a diákokat, továbbá felkészítse őket a családtagi szerepekre és a párkapcsolatok 

kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra, valamint az öngondoskodásra. 

A természet és az ember alkotta környezet értékeinek bemutatásával ösztönözzük tanulóinkat 

arra, hogy tartózkodjanak környezetük káros terhelésétől, utasítsák el mindazt, ami környezetük 

állapotát rontja. Tényszerű, ökológiai alapokon nyugvó ismeretek segítségével tehetjük 

világossá, hogy környezetünk használata életvezetésünk meghatározó része, hogy 

környezetünk állapota jelentősen befolyásolja közérzetünket, a természet és emberi környezet 
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esztétikuma is lehet örömforrás. Tudatosítjuk, hogy a levegő, a víz, a talaj, az erdők 

tisztaságának védelme azért is kötelességünk, mert gyermekeinknek, unokáinknak is szüksége 

lesz rájuk. Tudniuk kell azt is, hogy a környezet szennyezőivel szemben fellépni kötelesség. A 

globális és lokális környezet ismeretére, az épített és természetes környezet megbecsülésé-re, a 

védett természeti értékek és a műemlékvédelem, a hagyományőrzés tiszteletére kívánunk 

nevelni. 

Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a helyes táplálkozási szokások (étkezési napirend, hideg-

meleg ételek aránya) kialakítására és a kulturált étkezés (elemi ismeretektől, mint evőeszköz 

használat az ünnepi alkalom, mint esztétikus terítés) elsajátítására. 

Az öltözködés, tisztálkodás, a testápolás, a higiéniai szabályok betartása, a személyes és 

közvetlen környezet tisztasága, rendje - a különféle nemek és korcsoportok miatt is - folyamatos 

mindennapi munkánk szerves része. 

Rendkívül fontos feladatunk a különféle prevenciós, egészségmegőrző szokások fejlesztése, a 

káros szenvedélyek (dohányzás, szeszesital, kábítószer fogyasztás) kialakulásának megelőzése, 

olykor a szülői engedékenységgel szemben is fellépő szigorra. Ugyanakkor alapvető nevelési 

eszköznek nem a tiltást, szabályozást, hanem a meggyőző érveket és a személyes példát tartjuk. 

Mind a természeti, mind a társadalmi környezet szeretete és védelmi a környezetkímélő 

magatartás kialakítása, a kis és nagyközösséghez tartozás érzése és tudata rendkívül aktuális 

feladata nevelésünknek. 

Mind a természeti, mind a társadalmi környezet megismerésében és védelmében a gyakorlati 

tevékenységre - hulladék - és szemétgyűjtés, túra, múzeum - stb. helyezzük a hangsúlyt. 

4.8.6 Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése 

A kollégiumi nevelés segíti a diákok önálló életvitelének kialakulását és a tudatos fogyasztóvá 

válásukat is, hiszen a kollégium tulajdonképpen egy olyan mikrotársadalmi környezet, 

amelyben nap mint nap a gyakorlatban is megnyilvánulnak a közösségi együttélés eredményei 

és hiányosságai. A kollégiumi közösségi nevelés meghatározó katalizátorának tartjuk a 

demokratizmus, a demokratikus érdekérvényesítő technikák gyakorlatban is alkalmazott 

tanulását, elsajátítását. 

A kollégista diák megismeri és gyakorolja a kollégiumi és iskolai közösség nyújtotta jogokat 

és kötelességeket, megtapasztalja a felelősség és a döntés súlyát, következményeit. A 

felnőttkori polgári léthez és a társadalmi tevékenységekhez elsajátítja a társadalmi érintkezés 

alapvető szabályait, és megismerkedhet a társadalom szerkezetének, működésének alapjaival. 

A Szervezeti és működési szabályzatban meghatározott rend szerint irányítják és szervezik a 

kollégium közösségi életét a tanulók diákönkormányzati szervei: a közgyűlés, 

küldöttközgyűlés, diáktanács, állandó és alkalmi reszortfelelősök. 

A fejlesztő jellegű tevékenységrendszer végső célja egyén-csoport-társadalom 

kölcsönhatásainak lehetőleg pozitív tartalmú megélése, a segítő jellegű együttműködési 

készség kialakítása, életmód normává válása.  

A kollégiumi élet megszervezése, tevékenységünk minden mozzanata a fenti fő cél érdekében 

áll. Csoportos, kiscsoportos és egyéni - kötelező és fakultatív - foglalkozások sora határozza 

meg a kollégista napirendjét, éves programját. Belső életünk hagyományai is a közösségi 

együvé tartozás érzésének erősítésére hivatottak. 
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4.8.7 A kollégiumi foglalkozások tartalmának meghatározása 

Tanulás 

Fejlesztési követelmények 5-8. évfolyam 

 Ismerje meg - és előbb tanári segítséggel, majd önállóan – alkalmazza a kollégiumi 

tanulás folyamatában használatos, az életkori sajátosságaihoz igazodó, egyénre, 

csoportra szabott, hatékony tanulási eljárásokat módszereket. 

 Tudjon a tanulnivalók között – képességeivel, érdeklődésével, pályaképével illetve az 

objektív követelményekkel egyaránt harmonizáló – fontossági sorrendet felállítani. 

 Tudja – segítséggel – szervezni az idejét, a tevékenységeit. 

 Gyakorolja a szövegértő olvasást, az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő 

tanulási technikákat. Használja rendszeresen a tanulást segítő hagyományos és modern 

eszközöket. 

 Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, és fogadja el a könyvtárban való 

viselkedés normáit. 

 Tudja igénybe venni az iskolai könyvtárat, a digitális információhordozók által 

biztosított szolgáltatásokat. 

 Tudja megkülönböztetni az alapvető dokumentumfajtákat. 

 Legyen képes ismereteket meríteni nyomtatott és audiovizuális dokumentumokból, 

valamint az internetről, tömegkommunikációs műsorokból. 

 Legyen képes a tanultakról rövid tartalmi ismertetést készíteni, és erről szóban vagy 

írásban beszámolni. 

 Legyen képes munkáját értékelni. 

Fejlesztési követelmények 9-13. évfolyam 

 Ismerje meg és alkalmazza a kollégiumi tanulás folyamatában használatos, az életkori 

sajátosságokat figyelembe vevő, egyénre, csoportra szabott, hatékony tanulási 

módszereket. 

 Tudjon a tanulnivalók között fontossági sorrendet felállítani. 

 Tudja – segítséggel – szervezni az idejét, a tevékenységeit. 

 Gyakorolja a szövegértő olvasást, az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő 

tanulási technikákat. Tanulja meg a tantárgyhoz kapcsolódó ismeretek, mondanivalók 

szabatos szóbeli és írásbeli megfogalmazását. Váljon képessé arra, hogy az iskolai 

ellenőrzés és értékelés során eredményesen tudjon teljesíteni. 

 Gyakorolja a továbbtanulásra, szakmatanulásra, a való életre felkészítő technikákat, 

módszereket. 

 Használja rendszeresen a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket. 

 Használja rendszeresen a könyvtárat, és igényelje szolgáltatásait. 

 Iskolai feladataihoz és egyéni problémái megoldásához tudja kiválasztani a szükséges 

dokumentumtípust és legyen képes gyakorlati felhasználására. 

 Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett információkat, és 

szóban vagy írásban számoljon be a megoldásokról. 

 Rendszeres könyvtári munkával is fejlődjenek hatékony tanulási módszerei és 

önművelési szokásai. 

 Szerezzen tapasztalatokat a legújabb technológiákon, így az Információs és 

Kommunikációs Technológiákon alapuló információhordozók használatában, 

alkalmazza azokat. 
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Énkép, önismeret. Pályaorientáció 

Fejlesztési követelmények 5-8. évfolyam 

 Ismerje meg a személyiség jellemzőit, az ember tulajdonságait, tudatosítsa, hogy a 

családi, az iskolai, a kollégiumi közösség milyen teljesítményeket, jellemzőket vár el 

tőle, miképp egyeztethetők össze az eltérő szereplők által közvetített elvárások. 

 Törekedjen önmaga tulajdonságainak, képességeinek megismerésére, fejlesztésére. 

 Tudja, mit tehet közvetlen környezetéért, csoportjáért, társaiért és kollégiumáért. 

 Felelősen teljesítse kollégiumi és iskolai megbízatásait. 

 Értse, miért van szükség az alapvető magatartási szabályok megtartására. 

 Törekedjen a konfliktusok vesztes nélküli megoldására, kerülje az agressziót. 

 Legyen nyitott az értékek felismerésére és elfogadására, tolerálja mások értékeit. 

 Tudatosuljon a tanulóban a pálya és a személyiség megfelelésének jelentősége. 

 Tudja összehasonlítani az egyes pályák szakmai, ergonómiai elvárásait, jellemzőit. 

Fejlesztési követelmények 9-13. évfolyam 

 Ismerje az emberi tulajdonságokat, tudja mérlegelni, elemezni döntéseit. 

 Legyen képes bemutatni néhány fontosabb vállalt, illetve elutasított erkölcsi felfogást, 

valamint tudjon érvelni ellenük vagy mellettük. 

 Ismerje az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló személyiségvonásokat 

és erényeket. 

 Legyen tudatában a gondosan kiválasztott és mély kapcsolatok értékének. 

 Legyen képes fontos helyzetekben a választási helyzetek mérlegelésére. 

 Legyen képes a másik ember, másik embercsoport személyiségének tiszteletére és 

megértésére, a helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására. 

 Törekedjen a felelősségteljes nemi magatartás kialakítására, megőrzésére. 

 Tudjon érvelni saját meggyőződése mellett, legyen képes mások meggyőződését 

tiszteletben tartani. 

 Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban, felismerni 

saját képességeit, és kipróbálni azokat a valóságban. 

 Legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit. 

 Tudjon önállóan tájékozódnia pályaválasztási dokumentumokban. 

 Legyen képes megérteni a munkahelyi feladatokat és elvárásokat. 

 Tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit. 

 Tudatosuljon benne, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is 

van jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. 

 Rendelkezzen megfelelő ismeretekkel választott hivatásával, szakmájával 

kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. 

Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra 

Fejlesztési követelmények 5-8. évfolyam 

 Ismerje meg a kollégista az Európai Unió történetét, a főbb európai kulturális 

hagyományokat. Legyen nyitott az Európán kívüli más kultúrák iránt is. 

 Kapcsolódjon be a kollégiumi kulturális és művészeti tevékenységekbe. 

 Váljon egyre tudatosabbá, gazdagabbá a művészetről, az esztétikai élményről való 

gondolkodása. Ismerje fel az alapvető (irodalom, dráma, tánc, bábjáték, képzőművészet, 

design, zene, film) művészeti ágakat. Ismerkedjen a különböző művészeti ágak 

alkotásaival, ismerje azok legfontosabb kifejező eszközeit. Legyen nyitott a különböző 
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korok stílusai és kifejező eszközei iránt, keresse bennük a mának szóló üzenetet, s egyre 

jobban értse a keletkezés korának sajátosságait. 

 Alakítson ki véleményt művészeti alkotásokról. Válasszon ízlésének megfelelően, 

egyre tudatosabban a rendelkezésre álló tárgyak, anyagok, eszközök között, törekedjék 

környezetében a tárgyak, terek, színek, formák harmóniájának megteremtésére. 

 Tehetségéhez és alkotókészségéhez mérten vegyen részt valamilyen alkotókör 

munkájában, egyéni vagy közös produkcióban. 

 Vegyen részt a kollégium diákhagyományainak ápolásában, fejlesztésében. 

 Alakuljon ki igénye az érdeklődésének megfelelő ismeretek önálló bővítésére. 

 Tegyen kísérletet a világban történt események megértésére. 

 Ismerje a könyvtár működésének céljait. Ismerje a könyvtárban követendő viselkedési 

normákat. Tudja kezelni az egyszerű katalógusrendszert, ismerje és használja a 

könyvtár nyújtotta lehetőségeket. 

Fejlesztési követelmények 9-13. évfolyam 

 Szerezzen ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, 

intézményrendszeréről, az uniós politikáról. Ismerje hazánknak az Európai Unióban 

betöltött szerepét, politikai, gazdasági szerepvállalását, lehetőségeit, az egységes 

európai felsőoktatási térség jelentőségét,a nemzetközi diákcserék szervezeteit 

(Erasmus, Socrates). 

 Ismerkedjen meg érdeklődésének megfelelően minél több műalkotással, váljék nyitottá 

a különböző kifejezésmódok iránt, ossza meg élményeit kortársaival. 

 Szerezzen művészi élményeket, és tapasztalja meg az esztétikus alkotásokban és 

produkciókban rejlő örömöket. 

 Készüljön fel a katartikus élmény érzelmi és szellemi fogadására. Értse a művészetes 

sajátos kommunikációs nyelvét. 

 Alakítsa ki saját ízlését, önálló véleményét az egyes alkotásokról. 

 Vegyen részt érdeklődésének megfelelő művészeti tevékenységben. Legyen nyitott a 

kulturális és művészeti élmények befogadására. 

 Ismerkedjék népi kultúránkkal, a népművészettel, a hazánkban élő kisebbségek és 

migráns csoportok néphagyományaival. 

 Lehetőség szerint keressen kapcsolatot kortársalkotókkal, alkotó kortársakkal. 

 Informatikai és számítástechnikai ismeretek gyakorlása és felhasználói alkalmazása a 

kollégiumban. Ismerje a felhasználás szabályait, a szerzői jog fogalmát. 

 Fejlessze idegennyelv-tudását, lehetőség szerint olvasson idegen nyelven írott 

információs anyagokat. 

 Ismerje meg azokat a (pl. munkavállalási) lehetőségeket az unión belül, amelyek 

fontosak lehetnek további életpályájára nézve. 

Környezettudatosság 

Fejlesztési követelmények 5-8. évfolyam 

 Váljon a kollégista érzékennyé környezete állapota iránt. Legyen képes a környezet 

sajátosságainak megismerésére, vegye észre a környezetben lejátszódó kedvező és 

kedvezőtlen folyamatokat, tudja elemi szinten érzékelni a változásokat. 

 Tekintse értéknek a természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát, fenntartható, 

harmonikus működését. 

 Jöjjön létre benne késztetés környezete értékeinek megőrzésére. Fejlődjenek ki benne a 

harmonikus környezet iránti igények, környezetkímélő életmódhoz szükséges 

szokások.  
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 Legyen mozgósítható a környezet védelmét célzó közös cselekvésre. Vegyen részt 

helyzetének megfelelő akcióban, s erről tudjon számot adni. 

Fejlesztési követelmények 9-13. évfolyam 

 Váljék a kollégista érzékennyé környezete állapota iránt, legyen képes annak változását 

elemi szinten értékelni. Ismerje fel a mindennapi életben előforduló, a környezetet 

szennyező anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket, és kerülje is el ezeket. 

 Legyen képes társaival együttműködve tudatosan, a környezeti szempontokat is 

figyelembe véve alakítani a kollégium belső és külső környezetét. Ne hagyja figyelmen 

kívül személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat. Részesítse 

előnyben a természetes, újrahasznosítható anyagokat. 

 Legyen felkészülve a környezettudatos döntések meghozatalára. Legyen felkészülve 

arra, hogy érvelni tudjon a környezetvédő megoldások mellett. 

 Váljék erkölcsi alapelvévé a természet tisztelete, környezete megbecsülése, utasítsa el a 

szándékos környezetrombolást. Készüljön fel a környezeti problémákkal összefüggő 

konfliktusok kezelésére, amelyek során váljon maga is kezdeményezővé. Tekintse 

kötelességének a környezet védelmét. 

Testi és lelki egészség 

Fejlesztési követelmények 5-8. évfolyam 

 Ismerje és sajátítsa el az alapvető együttélési, együttműködési normákat a családban, a 

kollégiumban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismerje és kövesse az 

illemszabályokat, s lépjen fel egyre bátrabban, élve a demokratikus eljárásokkal 

kortársai közt, e normák érvényeséért. Ismerje fel és legyen képes csökkenteni, elkerülni 

a környezetében a veszélyeztető tényezőket. 

 Rendelkezzen megfelelő empátiával embertársai iránt. Ismerje a döntés és felelősség 

fogalmát, ezek jelentőségét, és ennek tükrében alkalmazza a konfliktuskezelés 

demokratikus technikáit. 

 Tartsa tiszteletben és fogadja el a nemzeti vagy etnikai, kisebbségi azonosságtudat létét 

és a másságot. 

 Életkorának megfelelő szinten ismerje a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját. 

Rendelkezzen az életkorának megfelelő kooperatív készséggel. Alakítsa ki a 

személyiségének megfelelő humánus magatartást az önkritika és a környezeti 

visszajelzések egységében. Találja meg az egyéniségének megfelelő helyet a 

csoportban. Legyen képes elemezni, feltárni a jóra ösztönző, illetve a destruktív 

csoportok eltérő jellemzőit. 

 Ismerje a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítsa 

tevékenységét. Ismerkedjék meg az alapvető emberi és szabadságjogokkal, 

kötelességekkel, és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. Ismerje fel a 

súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához tudjon megfelelő segítséget kérni. 

 Ismerje a különböző tisztségek, megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget. 

Legyen tisztában azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. 

 Legyen jártassága az egyszerű háztartási eszközök használatában. Tudjon gazdálkodni 

élethelyzeteinek megfelelően. 

Fejlesztési követelmények 9-13. évfolyam 

 Legyen alapvető ismerete az emberi szervezet működéséről, a testi és lelki fejlődés és 

változás természetéről. Ismerje fel az egészséget fenyegető tényezőket, a betegségeket. 
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Tudjon a balesetek megelőzésének módjairól, az egészségkárosító szokások és 

szenvedélyek kialakulásának megelőzéséről. 

 Legyen tisztában a kollégista azzal, hogy az ember magatartását szocializációja, társas 

környezete hogyan befolyásolja. Rendelkezzen megfelelő önismerettel, fejlődjön 

erkölcsi tudata, ítélőképessége, szociális képessége. Rendelkezzen a harmonikus társas 

kapcsolatok kialakításához megfelelő ismeretekkel, készségekkel, empátiával. 

Jellemezze ez a tőle különböző, pl. sérült embertársaikkal való kapcsolatát is. Készüljön 

tudatosan az örömteli párkapcsolatra, a családi életre. 

 Legyen jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, alakítsa ki egyéni, 

eredményes munkamódszereit. Ismerje meg a háztartásban, közvetlen környezetében 

alkalmazott, felhasznált anyagokat, különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra. 

Legyen lépes önálló életvitelét önmaga ellátását megszervezni. Ismerje meg a 

takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Legyen képes munka- és szabadidejét 

tudatosan szervezni, ezeket a leghatékonyabban kihasználni. Legyen képes szükségletei 

tudatos rendszerezésére, rangsorolására. 

 Váljon igényévé környezetének tisztántartására, szépítésére – a személyes higiéné. 

Legyen tájékozott az elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. 

Felkészülés a felnőtt szerepre. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. 

Gazdasági nevelés. 

Fejlesztési követelmények 5-8. évfolyam 

 Ismerje, fogadja el és kövesse a kollégista az alapvető illemszabályokat és a 

kapcsolatteremtés elfogadott formáit, vegyen részt környezetében ilyen szabályok 

értelmezésében, alakításában. 

 Legyen képes az adott helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas 

élet különféle színterein. 

 Ismerje meg a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat is, és ennek tudatában 

alakítsa tevékenységét. 

 Vállaljon feladatokat a közösségben. 

 Legyen tisztában a vállalt feladatok céljával, tartalmával, felelősségével, legyen képes 

hiteles önértékelésre, mások igényes értékelésére. 

 Törekedjen a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés technikáit. 

 Tartsa tiszteletben, hogy környezetében eltérő nemzeti és etnikai kisebbségi 

azonosságtudattal és kulturális szokásokkal is élhetnek mások. 

 Ismerkedjen az alapvető emberi és szabadságjogokkal, kötelezettségekkel, és az őket 

megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. 

Fejlesztési követelmények 9-13. évfolyam 

 Életkorának megfelelő szinten rendelkezzék ismeretekkel a társadalmi normákról. 

 Sajátítsa el az elfogadott viselkedésformákat a családban, az iskolában, a kollégiumban, 

abban a közösségben, melynek tagja. 

 Legyen kulturált a társadalmi érintkezésben és külső megjelenésében. 

 Ismerje és alkalmazza a társadalmi érintkezés különböző formáit, írásbeli és szóbeli 

műfajait, beleértve az IKT-eszközök használatának szabályait is. 

 Gyakorolja jogait és kötelességeit szűkebb környezetében. 

 Ismerje és tisztelje közössége tagjait, törekedjen jó együttműködésre az együttélésben. 

 Tekintse értéknek a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot. 

 Ismerje az alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. 
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 Legyen képes megfelelő formában érvelni, vitatkozni, tudjon kulturáltan fellépni maga 

és társai érdekeinek védelmében, képviseletében, gyakorolja a kollektív döntések 

felelősségéből adódó kötelezettségeket. 

Hon- és népismeret 

Fejlesztési követelmények 5-8. évfolyam 

 Ismerje lakóhelye és Magyarország népi hagyományait. 

 Legyen nyitott más népek kultúrája iránt, ismerje meg, hogy Magyarországon milyen 

nemzetiségek és kisebbségek élnek. 

 Életkorának megfelelő szinten ismerje az ország és a magyarság szimbólumait. 

 A nemzetiségi kollégiumokban élők életkoruknak megfelelő szinten ismerjék 

nemzetiségük nyelvét, nemzetük és nemzetiségük hagyományait. 

Fejlesztési követelmények 9-13. évfolyam 

 A témakör fontos szerepet tölt be a kollégista identitásának fejlődésében. A témák 

feldolgozása segítse elő az iskolában tanultak (magyar irodalom, történelem, hon- és 

népismeret, nyelv, tánc és dráma, mozgókép-, médiaismeret, továbbá a földünk és 

környezetünk ismeretköreinek) szintetizálását, az ott tanult ismeretek más szempontú 

felhasználását.  

 A feldolgozás során a tanuló váljon nyitottá a társadalmi jelenségek iránt, és tegyen szert 

az együttműködés képességére, illetve az önálló munkára. Annak érdekében, hogy 

erősödjön benne saját népe és kultúrája értékeihez való kötődés, ismerje meg azok 

legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és szimbólumait. 

 A témák feldolgozása során fejlődjön információgyűjtő és feldolgozó képessége. 

Legyen képes a különböző információkat különböző formában feldolgozni és 

rendszerezni. Gyakorolja a szóbeli és írásbeli és képi kifejezés különböző formáit. 

Tudjon különböző társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani. Tudjon 

a témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban, interneten. Legyen képes gondolatait, 

megállapításait kifejezni, nyelvileg vagy képi kifejezéssel, s egyre szabatosabban 

indokolni. 

 A középfokú iskolai tanulmányai végén alkalmazza a különböző tárgyakban szerzett 

ismereteit a különböző társadalmi jelenségek, folyamatok értelmezésében. 

4.9 A kollégiumi tevékenység szerkezete 

A kollégium szervezett keretek között biztosítja a gyermekek és ifjak optimális testi-lelki 

fejlődésének feltételeit, beleértve a tanulók erkölcsi, érzelmi és szociális védelmét, a rendszeres 

étkezést, tisztálkodást, az előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. A család praktikus 

okokból átruház bizonyos jogokat és kötelességeket a kollégiumra, mint nevelőintézményre, 

illetve a kollégiumi nevelőtanárokra, mint a szülőt pótolni hivatott, erre szakosodott 

pedagógusokra. A kollégium és a diákot küldő család tehát természetes partnerek, ezért az 

intézményi hagyományok, szokások mellett figyelembe vesszük a speciális tanulói, szülői és 

iskolai igényeket is. 

A kollégiumpedagógia összesíti a családi és iskolai nevelés jellemzőit. Egyaránt hangsúlyos 

szerepet kap benne az egyéni képességek kibontakoztatása, és a családból hozott értékek 

megőrzése mellett törekszik a fiatalok testi és lelki, szociális fejlődésének segítésére. Biztosítja 

az iskolai követelményeknek megfelelő felkészülést, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást. 

Segíti a tanulók pályaválasztását, szakma- illetve továbbtanulását, jövőjük megalapozását. 
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A kollégiumi foglalkozások és tevékenységek átszövik a diákok életét. A különböző tanulási 

formák biztosításával, a felzárkóztatás és tehetséggondozás változatos módjaival, követhető 

életviteli mintákkal lehetővé teszi azt, hogy a kollégisták érdeklődésüknek, képességeiknek, 

pályairányultságuknak megfelelően tanulhassanak és készülhessenek fel az önálló életre. A 

foglalkozások célja továbbá a diákok önbizalmának, identitástudatának, erkölcsiségének, 

felelősségvállalásának és közösségtudatának fejlesztése. A kollégiumi közösségi tudat kiépítése 

példakép lehet a diákoknak későbbi közösségeikben való munkájukhoz.  

A tanulók napi életének kereteit a jogszabályi háttérhez alkalmazkodva, a tanulók egyéni és 

életkori sajátosságaihoz igazodva szervezzük. Kollégiumunk a nevelési-oktatási feladataink 

teljesítéséhez a közoktatásról szóló törvény 53. § (7) bekezdésében meghatározott időkeret 

terhére kollégiumi foglalkozásokat szervez, ezek lehetnek: 

a) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó, felkészítő egyéni és 

csoportos, 

b) közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, 

c) a szabadidő eltöltését szolgáló (szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, 

művészeti csoport, tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák 

közötti verseny, bajnokság, diáknap) csoportos 

(ezeket minden tanévben az előző tanév végi felmérés alapján, illetve az aktuális tanév 

igényeinek, lehetőségeinek megfelelően szervezzük); 

d) a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, 

e) a kollégiumi élet szervezésével összefüggő csoportos 

(ezeket az évfolyamfelelős nevelőtanárok minden tanévben a csoportfoglalkozások 

mellett tervezik be). 

A tanulói részvételt ezeken a foglalkozásokon az Oktatási törvény külön szabályozza, és ezeket 

a Szervezeti és Működési Szabályzatunk tartalmazza. 

A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma 

TÉMAKÖR 
5-8. 

évfolyam 

9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12-13. 

évfolyam 

Tanulás 3 4 3 3 1 

Énkép, önismeret, 

pályaorientáció 
3 3 3 4 3 

Európai 

azonosságtudat, 

egyetemes kultúra 

3 3 3 2 4 

Környezettudatosság 2 2 2 2 2 

Testi és lelki egészség 4 4 4 4 4 

Felkészülés a felnőtt lét 

szerepeire. Aktív 

állampolgárságra, 

demokráciára nevelés, 

gazdasági nevelés 

3 3 3 3 3 

Hon- és népismeret 4 3 4 4 3 

Összesen 22 22 22 22 20 
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A kötelező kollégiumi csoportfoglalkozások helyi nevelési programja 

A kötelező csoportfoglalkozások száma: heti 1 óra. A csoport éves foglalkozási tervét a 

csoportfelelős nevelőtanárok készítik el a kollégiumi nevelési terv és az éves munkaterv alapján 

az 5-11. évfolyamon 37 nevelési hétre, a 12-13. évfolyamon pedig 33 nevelési hétre.  

5-8. évfolyamra kötelező foglalkozások éves óraszáma: 22 óra 

Tanulás: évi 3 óra 

 Tanulási módszerek elsajátítása és alkalmazása 

Tanulási módszerek a kollégiumban: egyéni tanulás, segítő tanulás, ellenőrzött tanulás 

Tanulási stratégiák megismerése és alkalmazása 

 Könyvtárhasználat, dokumentumismeret 

Látogatás az iskolai könyvtárban: könyvtárhasználati ismeretek 

Énkép, önismeret. Pályaorientáció: évi 3 óra 

 Ki vagyok én? 

Önismereti kompetenciák fejlesztése 

Az ember külső és belső tulajdonságai: személyiségjellemzők, szomatikus, mentális és 

pszichés tulajdonságok 

Értelmi képességeink, érzelmeink, indulataink, belső mozgatóerőnk 

A lelki folyamatok megfigyelése és megjelenítése szóban és írásban 

 Az egyén és a társadalom 

Az egyén helye a társadalomban: egyén, család, közösség (közösségi szokások, 

Kollégiumi Házirend) 

 Pályaorientáció: 

A különböző képességek meghatározása és megismerése különféle eljárásokkal 

(vizsgálati módszerek, szituációk) 

Az érdeklődési területek megismerése, szerepe a tanulásban és a pályaválasztásban 

Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra: évi 3 óra 

 Európaiság 

Az Európai Unió kialakulása és tagállamai 

 Mindennapok művészete 

Mi a szép? Miért tetszik? Mi a divatos? Mi az ízléses? 

Az alkotás öröme: a kollégiumi hagyományokhoz kapcsolódó ünnepek lebonyolítása 

 A műveltség értéke: 

Ismeretterjesztő előadások szervezése 

A gondolatok közlése: tájékozódás és beszélgetés a világban történtekről 

Informatikai ismeretek gyakorlati alkalmazása: kollégiumi nyilvántartási rendszer 

használata 
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Környezettudatosság: évi 2 óra 

 Környezetünk állapota 

A kollégium külső és belső környezete 

Vásárlási, fogyasztási szokásaink: környezetbarát termékek 

 Közös felelősségünk 

Részvétel környezetvédő tevékenységekben pl: környezettakarítás 

Kapcsolatépítés helyi környezetvédő szervezetekkel 

Testi és lelki egészség: évi 4 óra 

 Társas kapcsolatok 

Beszélgetés, kapcsolatépítés, közösségépítés 

Segítség kérése, segítség nyújtása 

 Élet a kollégiumban 

Közösségi szerepek vállalása: a diákönkormányzat munkája 

 Testi, lelki egészségünk 

Személyi higiénia 

Testi és lelki változások a serdülőkorban: hasonlóságok és különbségek a fiúk és a 

lányok között 

Egészséges napirend összeállítása 

Felkészülés a felnőtt szerepre. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági 

nevelés: évi 3 óra 

 Én és a család 

Családi történetek gyűjtése, családfa készítése 

Szerepek és szabályok a családban 

 A kollégium és az iskola, a társadalom 

A kollégium és az iskolai közösség írott és íratlan törvényei, szabályai (Házirend: jogok 

és kötelességek) 

Alapvető illemszabályok 

Többségi és kisebbségi léthelyzetek a mindennapi életben 

 A háztartás 

Költségvetés készítése: vásárlás 

Időterv készítése: házimunkák célszerű tervezése 

Hon- és népismeret: évi 4 óra 

 Helyismeret, helytörténet 

A falu, a város, ahol a családommal élek 

Győr nevezetességeinek megismerése 

 Múltismeret, hagyományok 
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Az iskola és a kollégium története 

Szép magyar beszéd verseny 

 Szimbólumok 

Az iskola és a kollégium jelképei 

Az ország címere, zászlónk eredete 

A Himnusz és a Szózat ismerete 

 Jelenismeret, nemzetiségi kollégiumok kapcsolata anyanyelvi területekkel 

Magyarország nemzetiségei, a határon túl élő magyarok 

A somorjai testvériskolánk 

9. évfolyamra kötelező foglalkozások éves óraszáma: 22 óra 

Tanulás: évi 4 óra 

 Tanulási módszerek elsajátítása és alkalmazása 

Tanulási módszerek a kollégiumban: egyéni tanulás, segítő tanulás, tanulás a 

közösségben, kooperatív tanulási projekt 

Tanulási technikák, módszerek megismerése: jegyzetkészítés, szövegértelmezés, 

lényegkiemelés, önellenőrzés 

 Könyvtárhasználat, dokumentumismeret, könyvtári informatika 

Az iskolai könyvtár megismerése 

Gyakorlatok a könyvtárhasználatban 

 Informatikai és számítástechnikai ismeretek 

A kollégiumi nyilvántartási rendszer kezelése 

Énkép, önismeret. Pályaorientáció: évi 3 óra 

 Ki vagyok én? 

A reális énkép: személyiségünk jellemzői 

Célok és tervek a tanévre 

 Az egyén és a társadalom 

Az emberi megnyilvánulások értelmezése és elemzése 

 Pályaorientáció 

Az egész életen át tartó tanulás fogalma, fontosságának felismerése 

Az érdeklődés szerepe a pályaválasztásban 

Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra: évi 3 óra 

 Európaiság 

Az Európai Unió működése, alkotmánya, a működés főbb szabályai 

 Mindennapok művészete 

A művészet és a valóság, a művészi ábrázolásmód formája 
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Az egyéni ízlés, a közízlés és a művészi ízlés, az esztétikum, előítélet, tetszés, divatok 

 Az alkotás öröme 

Részvétel a kollégiumi rendezvények szervezésében és valamilyen alkotókörben 

Tehetségnek megfelelő egyéni alkotások létrehozása, a harmónia és a diszharmónia 

megkeresése 

 Egyetemes műveltség 

A magyar és az egyetemes kultúra kimagasló személyiségei: a város művészeti 

múzeumainak látogatása 

Környezettudatosság: évi 2 óra 

 Környezetünk állapota 

A városi élet és a természetes környezet kapcsolata 

 Közös felelősségünk 

A tanulók felelősségvállalása a kollégiumban és környezetének alakításában, rendben 

tartásában 

Testi és lelki egészség: évi 4 óra 

 Társas kapcsolataink 

Konfliktusok, válsághelyzetek megoldásának keresése 

 Élet a kollégiumban 

Közösségi szokásaink 

A szabadidő tervezése szervezése 

 Testi, lelki egészségünk 

A betegségek megelőzése, betegápolás 

A test és a lélek egészségének összefüggései 

Felkészülés a felnőtt szerepre. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági 

nevelés: évi 3 óra 

 Én és a család, a háztartás 

A család szerepe a múltban és a jelenben, szerepek feladatok a családban 

 A kollégium és az iskola 

A külső megjelenés és a társadalmi érintkezés illemtana 

Az iskola és a kollégium működési rendjének és elvárásainak megismerése =Házirend, 

írott és íratlan szabályok) 

 A társadalom 

Magánérdek, csoportérdek és közérdek; A társadalmi normák, a csoportnormák: 

beilleszkedés és autonómia 

Az egyén jogai: a szabadságjogok ismerete és történelmi előzményei 

Hon- és népismeret: évi 3 óra 

 Helyismeret, helytörténet 
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Lakóhely bemutatása a kollégiumi társaknak 

Győr szerepe a múltban 

 Múltismeret, hagyományok 

A nemzeti és etnikai kisebbségek a mai magyar társadalomban 

A határainkon kívül élő magyarság jellemzői, helyzete napjainkban 

 Jelenismeret 

Az alapvető emberi jogok, gyermeki jogok és diákjogok 

Az Európai Unió főbb jellemzői  

 Nemzetiségi iskolák, kollégiumok kapcsolata az anyanyelvi területtel 

Részvétel a testvériskolai kapcsolatok ápolásában 

 Nemzeti kultúránk 

A nemzeti kultúra kincseinek megismertetése, a népművészet megismerése 

10. évfolyamra kötelező foglalkozások éves óraszáma: 22 óra 

Tanulás: évi 3 óra 

 Tanulási módszerek elsajátítása és alkalmazása 

Az iskolai feladatok teljesítéséhez szükséges felkészülés módszerei 

A tanulási szokások tudatos alakítása, korrekciója: gondolkodás, emlékezetfejlesztés, 

koncentráció, ismétlés, gyakorlás, írás- és olvasásfejlesztés, szövegértés-fejlesztés, 

beszédművelés 

Ismeretek ellenőrzése 

 Könyvtárhasználat, dokumentumismeret, könyvtári informatika 

Gyakorlatok a könyvtárhasználatban: önálló egyéni munkák, kiselőadás, házi dolgozat 

 Informatikai és számítástechnikai ismeretek 

Internethasználat  

Énkép, önismeret. Pályaorientáció: évi 3 óra 

 Ki vagyok én? 

Kapcsolatok: család, barátság, egyéb érzelmi kapcsolatok 

 Az egyén és a társadalom 

Értékek, értékrendek, erkölcsi tulajdonságok 

 Pályaorientáció 

Az eredményes pályaválasztás pszichés összetevőinek feltárása: motiváció, érdeklődés, 

képességek, környezet 

Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra: évi 3 óra 

 Európaiság 

Magyarországnak az Európai Unióban betöltött szerepe és lehetőségei 

 Mindennapok művészete 
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Ismerkedés a művészet sajátos kommunikációs formáival és csatornáival 

Élményszerzés kulturális események, rendezvények kapcsán, az élmények megosztása, 

beszélgetés, a vélemények megfogalmazása, vita 

 Az alkotás öröme 

Alkotótechnikák kipróbálása 

 Egyetemes műveltség 

Részvétel ismeretterjesztő, kulturális rendezvényeken 

Környezettudatosság: évi 2 óra 

 Környezetünk állapota 

Környezetünk változása: javulás és romlás mérlege 

 Közös felelősségünk 

A tanuló felelősségvállalása a kollégium környezetének ápolásáért 

A környezettudatos vásárlás, fogyasztás gyakorlása 

Testi és lelki egészség: évi 4 óra 

 Társas kapcsolataink 

Nemi szerepek, barátság, partnerkapcsolatok 

 Élet a kollégiumban 

Közérzetünk és környezetünk 

 Testi, lelki egészségünk 

Környezetünk egészséget fenyegető veszélyforrásai 

Mi a teendő veszélyhelyzetben, katasztrófa esetén: elsősegélynyújtás, önmentés 

Felkészülés a felnőtt szerepre. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági 

nevelés: évi 3 óra 

 Én és a család 

Személyiségjegyek és azonosságtudat 

A barátság szerepe az emberi életben 

 A kollégium és az iskola 

Az egyén helye az iskolai és a kollégiumi közösségben 

 A társadalom 

Az alkotmány, a hatalommegosztás, az önkormányzatok 

Ideológiák és politikai pártok - információk gyűjtése a könyvtárban, illetve a sajtóból és 

a médiából - feldolgozása és elemzése 

 A háztartás 

Időterv készítése: házimunkák célszerű tervezése 

Hon- és népismeret: évi 4 óra 

 Helyismeret, helytörténet 
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Győr történetének főbb korszakai 

Győr legfontosabb igazgatási, egészségügyi, szolgáltató, kulturális, sport 

intézményeinek megismerése 

 Múltismeret, hagyományok 

A magyar kultúra, sport és tudomány kiemelkedő eredményei 

 Jelenismeret 

A határon túli magyarság helyezte, törekvése, mai lehetőségei 

 Nemzetiségi iskolák, kollégiumok kapcsolata az anyanyelvi területtel 

Részvétel a testvériskolai kapcsolatok ápolásában 

 Nemzeti kultúránk 

Kézműves alkotó technikák kipróbálása 

11. évfolyamra kötelező foglalkozások éves óraszáma: 22 óra 

Tanulás: évi 3 óra 

 Tanulási módszerek elsajátítása és alkalmazása 

A tanulás motiváltságának felmérése, alakítása. Az önművelés igényének kialakítása. 

 Könyvtárhasználat, dokumentumismeret, könyvtári informatika 

A különböző dokumentumfajták szerepe a szaktárgyi ismeretszerzésben, valamint az 

élet egyéb területein, gyakorlatok a könyvtárhasználatban: pályamunkák készítése, 

érettségi feladatok kidolgozása 

Könyvtártípusok 

 Informatikai és számítástechnikai ismeretek 

Multimédia  

Énkép, önismeret. Pályaorientáció: évi 4 óra 

 Ki vagyok én? 

A kapcsolatok formái és módjai (rokonszenv-ellenszenv, őszinteség-hazugság) 

 Az egyén és a társadalom 

Az egymás mellett élő erkölcsi felfogások értékeinek felismerése, érvelés, vitatkozás 

ellenük vagy mellettük 

 Pályaorientáció 

Tájékozódás a pályaválasztás, pályaismeret dokumentumaiban, ismeretforrásaiban 

Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra: évi 2 óra 

 Európaiság 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatásai Magyarországra, illetve a tagsággal 

összefüggő lehetséges kihívások 

 Mindennapok művészete 

Közízlés, csoportkultúrák 
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 Az alkotás öröme 

Művészi alkotások létrehozása 

 Egyetemes műveltség 

Részvétel ismeretterjesztő, kulturális rendezvényeken, találkozás a kultúra jeles 

képviselőivel 

Környezettudatosság: évi 2 óra 

 Környezetünk állapota 

A Föld mint globális rendszer: Hogyan keletkeznek globális környezeti problémák? Ki 

a felelős? Mit tehet az egyén? 

 Közös felelősségünk 

A termékek életútjának követése 

Testi és lelki egészség: évi 4 óra 

 Társas kapcsolataink 

Érdekütköztetés módjai, emberi játszmák elemzése  

 Élet a kollégiumban 

Felelősség magunk, társaink és környezetünk egészségéért 

 Testi, lelki egészségünk 

A szűrővizsgálatok 

Az önvizsgálat 

Felkészülés a felnőtt szerepre. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági 

nevelés: évi 3 óra 

 Én és a család 

Személyiségjegyek és azonosságtudat 

A barátság szerepe az emberi életben 

 A kollégium és az iskola 

Az egyén helye az iskolai és a kollégiumi közösségben 

 A társadalom 

Az alkotmány, a hatalommegosztás, az önkormányzatok 

Ideológiák és politikai pártok - információk gyűjtése a könyvtárban, illetve a sajtóból és 

a médiából - feldolgozása és elemzése 

 A háztartás 

A kiadások tervezése 

Hon- és népismeret: évi 4 óra 

 Helyismeret, helytörténet 

Győr legfontosabb igazgatási, egészségügyi, szolgáltató, kulturális, sport 

intézményeinek megismerése 
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 Múltismeret, hagyományok 

Győri és Győrből elszármazott művészek és tudósok megismerése 

 Jelenismeret 

A kollégium szervezeti felépítésének ismerete, diákönkormányzat szerepe, jogai és 

lehetőségei 

 Nemzetiségi iskolák, kollégiumok kapcsolata az anyanyelvi területtel 

Részvétel a testvériskolai kapcsolatok ápolásában 

 Nemzeti kultúránk 

A népművészet megismerése: nemzeti kultúra, kárpát-medencei kultúra 

12. évfolyamra kötelező foglalkozások éves óraszáma: 20 óra 

Tanulás: évi 1 óra 

 Tanulási módszerek elsajátítása és alkalmazása 

Az érettségire való felkészülés módszerei 

 Könyvtárhasználat, dokumentumismeret, könyvtári informatika 

Önálló kutatás megfelelő információhordozók kiválasztásával 

 Informatikai és számítástechnikai ismeretek 

IKT technológiák 

Énkép, önismeret. Pályaorientáció: évi 3 óra 

 Ki vagyok én? 

Hogyan változtam meg az évek során? 

A kapcsolatok formái és módjai (alkalmazkodás-önállóság, előítélet-nyitottság, 

gyávaság-bátorság) 

 Az egyén és a társadalom 

Az erkölcsi normák változásainak megismerése 

 Pályaorientáció 

Tájékozódás a pályaválasztás, pályaismeret dokumentumaiban, ismeretforrásaiban 

Az álláskeresés folyamata és technikái 

Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra: évi 4 óra 

 Európaiság 

Az uniós csatlakozás hatásai az egyén szempontjából, lehetőségek és kihívások az 

életpálya alakításában 

 Mindennapok művészete 

A katartikus élmény jellemformáló ereje: példák és minták 

 Az alkotás öröme 

Tehetségnek megfelelő egyéni alkotások létrehozása és bemutatása 
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 Egyetemes műveltség 

Korszerű kommunikációs eszközök használatával ismerkedés a világ kulturális életének 

eseményeivel 

Környezettudatosság: évi 2 óra 

 Környezetünk állapota 

Hazai természeti értékeink és a tárgyi környezet értékeinek megóvása 

 Közös felelősségünk 

Lehetőség és cselekvés: hogyan tervezem saját jövőmet? 

Testi és lelki egészség: évi 4 óra 

 Társas kapcsolataink 

A szülői felelősség: a családi élet szervezése 

 Élet a kollégiumban 

Felelősség a testi, lelki és a közösségi jólétért 

 Testi, lelki egészségünk 

Prevenció: a függőséghez vezető lépések, szokások megelőzése 

Rekreáció, relaxáció: kondicionáló tornák, séták 

Felkészülés a felnőtt szerepre. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. Gazdasági 

nevelés: évi 3 óra 

 Én és a család 

A férfi és a nő kapcsolata: a szerelem változatai 

 A kollégium és az iskola 

Konfliktuskezelési technikák 

 A társadalom 

Az agresszió háttere, formái, elutasítása 

 A háztartás 

Költségvetés készítése: szükséglet és kínálat, reklámok üzenete 

Hon- és népismeret: évi 3 óra 

 Helyismeret, helytörténet 

Kulturális programok szervezése 

 Múltismeret, hagyományok 

Magyarország és Európa a múltban (magyarok egyetemjárása külföldön, Nobel-díjas 

magyarok) 

 Jelenismeret 

A diákönkormányzat tervező, irányító, értékelő munkájának segítése 

 Nemzetiségi iskolák, kollégiumok kapcsolata az anyanyelvi területtel 
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Részvétel a testvériskolai kapcsolatok ápolásában 

 Nemzeti kultúránk 

A népművészet megismerése: nemzeti kultúra és európai kultúra kapcsolata 

4.10 Ellenőrzési - értékelési rendszer 

Diákjaink kollégiumi ellenőrzése és értékelése egységet képez, bár a két tevékenység tartalma 

és célja nem azonos.  

Az ellenőrzés célja, hogy lényeges, megbízható, érvényes információkat szerzünk a 

nevelőmunkánk folyamatainak fő tényezőiről. 

Az értékeléssel a szerzett információkat elemezzük, rendezzük az elérendő céljainkhoz és 

követelményeinkhez viszonyítunk, ezzel értékelhető információkat nyújtunk a pedagógusok, a 

tanulók és a szülők számára:  

 A végzett munka során szerzett ismeretek mennyiségéről, minőségéről. 

 A tanuló önmagához és társaihoz viszonyított fejlődéséről. 

 Az egyéni fejlesztés érdekében alkalmazott pedagógiai módszerek eredményességéről. 

Kollégiumunk követelményrendszere nyilvános, melyről az érintettek a következő 

fórumokon értesülhetnek:  

 Az intézmény érték- és elvárás-rendszeréről tájékozódhatnak az érintettek a nyílt 

napokon, beiratkozáskor (szóbeli, írásbeli tájékoztatás), az első osztályosok szülői 

értekezletén. 

 Az új kollégistákkal a tanév elején különböző fórumokon találkozik az igazgató és a 

nevelőtestület. 

 A nevelőtanároktól szóban kapnak tájékoztatást az adott tanulócsoport sajátosságairól, 

a különböző szabályzatokról (házirend, napirend, balesetvédelem, tűzvédelem). 

 Felső évfolyamos tanulóinkkal év elején felelevenítjük, megerősítjük elvárás-

rendszerünket, Házirendünket; illetve a Házirendet nyomtatott formában minden tanuló 

megkapja. Az esetleges változtatásokkal kapcsolatban a DÖK javaslatait kérjük. 

Az értékelés alapelvei 

 A tanuló fizikai, pszichikai képességeit, szocializáltságát figyelembe véve  

 Legyen személyre szóló, objektív, igazságos, folyamatos, széleskörű. 

 Legyen fejlesztő és nevelő hatású, a személyiséget pozitívan befolyásoló. 

 A tanulók felé világosan értelmezhető. 

Az értékelés tartalma 

 Tevékenységből lemérhető viselkedés. 

 Együttműködési képesség 

 Együttélési sajátosságok. 

 Érdeklődés. 

 Rendezettség, szabálytisztelet. 

 Felelősség vállalása - viselése. 

 Kreativitás - feladatvégző képesség. 
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Az értékelés eszközrendszere 

Intézményünkben a tanulók jutalmazásának és büntetésének elveit és formáit a Szervezeti és 

Működési Szabályzat tartalmazza. 

A tanulók értékelésének formái: 

Magatartás és szorgalom értékelése minden nevelési területen jelen van és az egész 

személyiségről ad átfogó képet. Folyamatos, motiváló - összehasonlító - példát állító jellege 

van.  

Tanulmányi munka értékelése: 

Az egy nevelőtanárhoz tartozó csoporton belül évfolyamonként, osztályonként, 

kiscsoportonként, egyénenként. 

Ideje: havonta, alkalomszerűen, félévkor, tanév végén. 

Kollégiumi közösség szintjén  

Ideje: félévzáró - tanévzáró értekezleten, diákközgyűlésen. 

Pályázatokon, versenyeken, vetélkedőkön elért eredmények csoportszinten és kollégiumi 

közösség előtt. 

Ideje: azonnali szóbeli értékelés (oklevél, tárgyjutalom), diákközgyűlésen. 

Szabadidős tevékenység (közművelődés, sport, egyéb) területen:  

Hagyományos rendezvények feletti védnökségvállalás. 

Ideje: - a rendezvényt követően csoportszinten a nevelőtanár, kollégiumi szinten az igazgató 

félévkor ill. évvégén. 

Közösségért végzett tevékenység (ügyelet, diákönkormányzat, közmunka, háló, ill. ebédlő 

rendje, csoportfelelősi megbízatások, egyéb). 

Ideje: folyamatos - egyéni és csoportszinten a csoportvezető diák és a nevelőtanár; kollégiumi 

szinten - az igazgató és a reszortfelelős nevelőtanár (DT-üléseken, közgyűléseken) végzi. 

Évfolyamszintű neveltségi szintfelmérések 

Időpontjai:  

 A kollégiumba érkezéskor 5. illetve 9. évfolyam elején 

 10. évfolyam végén (alapműveltségi vizsga időszaka) 

 12. évfolyam végén (második félév - érettségi vizsgák előtti időszak). 

Intézményünkben a nevelés terén két egymásra épülő szintet állapítunk meg. Az első szint a 10. 

évfolyam végén, a második szint a 12., illetve 13. évfolyam végén kerül vizsgálatra. 

Nevelőmunkánk valamennyi területén a követelmények eléréséhez is ezek az időhatárok. 

 Szociokulturális háttérvizsgálat 5. és 9. évfolyam eleje 

 Az erkölcsi fejlettség vizsgálata 5. és 9. évfolyam eleje illetve 12-13. évfolyam első 

félév vége. 

 Szociometriai felmérés a társas kapcsolatok megismerése és a közösségi nevelés 

hatékonyabbá tétele érdekében: 5. és 9. évfolyam második félév eleje. 

 Alapvető erkölcsi normák erősítése (a 10. évfolyam éves munkájához): 9. évfolyam 

végén. 
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 Kortárssegítés, káros szenvedélyek, testi-lelki egészség, párkapcsolatok:   11. évfolyam 

elején. 

 Viselkedés és környezetkultúra, az önkormányzatiság szintjének emelése: 10. évfolyam 

elején, 12-13. évfolyam első félév.  

 A női, anyai, a férfi apai szerepekre való felkészülés: 12-13. évfolyam első félév. 

4.11 A tanulói jogviszony 

Kollégiumunkba a tanulók a felvételt az iskola útján vagy egyéni írásos úton kérhetik. A 

felvételről az igazgató dönt. 

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. (A felvételt minden tanévre újra kell kérni.) Az 

elhelyezési kérelmeket minden év május 10-ig kell írásban benyújtani. A megújított kérelem 

elbírálása a nevelőtanár javaslatára - a diákönkormányzat véleményének meghallgatása után - 

az igazgató joga és feladata az alábbi szempontok alapján:  

 Tanulmányi munka - képesség szerinti eredmény. 

 Az előző tanévben tanúsított magatartás. 

 Szociális helyzet figyelembe vétele.  

 A lakóhely távolsága, bejárás nehézségei. 

A magasabb évfolyamba lépés feltétele tehát a fenti szempontoknak való megfelelés, valamint 

az iskolai tanulmányok folytatása.  

Pedagógiai programunkban sem az iskola, sem a család feladatait nem kívánjuk átvenni, de 

mindkét "megrendelőnk" személyiségformáló törekvéseinek erősítése, és kiegészítése a célunk. 

Szándékaink megvalósításának ezért alapfeltétele az együttműködés, a kölcsönös tájékoztatás 

és segítségnyújtás. Következetességen alapuló, szeretetteljes közösség szeretnénk lenni, olyan 

jó család, amely a gyermek értelmi, érzelmi és testi adottságainak és képességeinek minél 

gazdagabb kibontakoztatására szerveződött. 
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5 Az iskola élete és munkarendje, hagyományok 

5.1 Munkarend 

A tanév a tanév rendjében megállapított tanítási napból áll. Az egyes tanévek rendjét miniszteri 

rendelet határozza meg. A tanítás az ötnapos munkarendhez igazodva 7.50-kor kezdődik, a 

tanítási óra 45 perc. A délutáni programokat, a térítéses foglalkozásokat 14.30-tól tartjuk.  

Ebédidőt 12 és 14.30 között biztosítunk. 

A tanulók felügyeletét 7.30-tól 7.50-ig és az óraközi szünetekben pedagógusok látják el. A 

tanulók iskolai viselkedésének rendjét házirend szabályozza. 

Az iskolában a nevelő-oktató munka a pedagógiai program, illetve az annak részét képező helyi 

tanterv alapján folyik. A korábban érvényes vagy jóváhagyott tantervek és óratervek alapján 

működő osztályok felmenő rendszerben fokozatosan kifutnak. 

Az egy tanévre szóló feladatokat munkatervben kell meghatározni. Az iskola egy nevelési évre 

szó-ló munkaterve tartalmazza: 

 az oktató-nevelő munka adott tanévre szóló főbb célkitűzéseit, 

 a vezetőség tagjait és a vezetők ügyeleti rendjét, 

 a vezetőség ellenőrzési tervét, 

 az iskolai tanév helyi rendjét, 

 az indított osztályok, tanórán kívüli foglalkozások felsorolását, 

 a tanárok megbízatásait, 

 a határidős feladatokat. 

Mellékleteit képezik a Diákönkormányzat, a Szakmai munkaközösségek munkatervei, valamint 

a kulturális nevelőtanár és az ifjúságvédelmi felelős munkaterve. 

5.2 A tanév helyi rendje 

A tanév helyi rendjét a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

Az iskolai tanév helyi rendjében kell meghatározni: 

 az iskolai tanítás nélküli napok időpontját, felhasználását 

 szünetek időtartamát, 

 a megemlékezések, a nemzeti, iskolai illetve a kollégiumi ünnepek megtartásának 

időpontját, 

 az évi rendes diákközgyűlés (küldöttgyűlés) idejét, 

 a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 

Az iskolai munkaterv alapján kell - a megállapított határidőkig - elkészíteni a 

munkaközösségek, szakkörök, a tanórán kívüli nevelőmunka és a diákönkormányzatok 

munkatervét. 

A tanárok és a kollégiumi nevelőtanárok kötelező foglalkozási idejének beosztásáról az 

igazgató tantárgyfelosztást készíttet, melyet legkésőbb a pedagógusok nyári szabadságának 

megkezdése előtt ismertetni kell.  

Tanév közben új tantárgyfelosztás készítésére csak kivételesen indokolt esetben  - leginkább 

személyi változás, vagy más fontos nevelési-oktatási ok miatt - kerülhet sor. 
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Az órarendet a tantárgyfelosztás alapján legkésőbb a tanév megkezdéséig kell elkészíteni. 

Elkészítésekor törekedni kell a tanítás eredményességét biztosító szakszerű, egyenletes és 

arányos óraelosztásra, a tanulók egyenletes terhelésére. 

Az órarenden változtatást végrehajtani egyéni kérések figyelembe vételével az órarend 

letisztázásáig, tanév közben csak kivételesen indokolt esetben az igazgató engedélyével lehet. 

Az órarenddel egy időben kell elkészíteni a tanterem- és az ügyeleti beosztást. 

5.3 Az oktatás rendje 

A tanítás helye az iskola épülete, udvara, sportpályái. 

A tanítási órákról tanárt és tanulót kihívni, az órákat egyéb módon megzavarni nem szabad. 

Rendkívüli esetben az ügyeletes vezető beosztású dolgozó kivételt tehet. 

Tanulmányi kirándulásra minden osztály évente egy tanítási napot vehet igénybe. A külföldi 

cserekapcsolatok programjait az éves munkaterv határozza meg. Igény szerint minden tanévben 

szervezünk sítábort és egyhetes nyári táborozást, vándortáborokat, vízi táborokat. 

5.4 Éves eseménynaptár 

Iskolai ünnepségek és megemlékezések: 

 tanévnyitó ünnepély 

 október 6. - megemlékezés az aradi vértanúkról 

 október 23. - nemzeti ünnep 

 szalagavató 

 Mikulás-ünnepély 

 karácsonyi ünnepély 

 a magyar kultúra napja 

 a kommunizmus áldozatainak emléknapja 

 március 15. 

 Kazinczy Napok  -  iskolai ünnep 

 a holocaust áldozatainak emléknapja 

 ballagás 

 az összetartozás napja 

 tanévzáró ünnepély 

Egyéb rendezvények: 

 osztálykirándulások 

 külföldi cserekapcsolatok 

 nevelőtestületi kirándulás 

 diáknap, sportnap 

 iskolabál 

 gólyabál 

 cinkeavató 

 farsang 

 nyitott kapuk napja 

 anyanyelvi tábor 

 a tanév feladataiból adódó aktuális rendezvények. 
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Tanítási időn kívüli értekezletek: 

 tanévnyitó értekezlet 

 tanévzáró értekezlet 

Tanítás nélküli munkanapok terhére: 

 félévi értekezlet 

 nevelési értekezlet 

 szakmai továbbképzési nap 

Osztályozó értekezletek: 

 félévi - január utolsó hetében 

 év végi - a tanév utolsó hetében 

Szülői értekezletek: 

 tanévenként kettő - szeptemberben, februárban 

 nyílt nap a szülőknek - májusban 

Fogadónapok: 

 tanévenként négy - november, január, március, május 

Fogadóórák: 

 a tanárok által megadott időben 

A belső kommunikáció rendszere 

 havonkénti vezetői megbeszélés 

 a tantestület tájékoztatása 

 a tanulóifjúság tájékoztatása 

 hangosbemondó, hirdetőtábla 

 diákönkormányzat és az iskolavezetés rendszeres megbeszélése 

Tanulószoba 

Intézményünk a szülői igények felmérése után tanulószobát működtet. 

A tanulószobai foglalkozás 12.30-tól 16.00 óráig tart, a tanév minden napján, kivétel iskolai 

szünetek. A tanulószoba-vezető tanárokat az igazgató bízza meg, a napi munkát a 

kollégiumvezető felügyeli. A tanulószoba-vezető tanár látja el 12.30-ig a menza felügyeletét.  

A felügyelő tanár jelenléti naplót vezet. 

Egyéb iskolai szolgáltatások 

Ritka az a középiskola, amely olyan könyvtárral rendelkezik, mint intézményünk. A könyvtári 

állomány jelenleg 25.000 kötet, mely lehetőséget biztosít, hogy tanulóink kulturált 

körülmények között sajátítsák el a könyvtárhasználati ismereteket. 

Sajnos intézményünk az utóbbi 10 évben nem tudta fejleszteni az állományt, pótolni a 

leselejtezett köteteket. Le kellett mondanunk újságok, folyóiratok előfizetését. Az 1997-es 

évben a könyvtárfejlesztésre fordított összeg nem érte el a 20 ezer forintot, amely a mai 

könyvárak mellett minimális.  

A könyvtár nyitvatartása igazodik a tanítás rendjéhez, lehetőséget nyújtunk arra, hogy a tanulók 

tanítás után látogathassák. 
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Feladatunk szakórákon, osztályfőnöki órákon, könyvtárhasználati órákon a tanulók 

figyelmének felhívása a mindennapi olvasás fontosságára, az ismeretszerzés ilyen módjának 

kiemelkedő szerepé-re. 

Szociális ellátás 

Iskolánkban 100 fős kollégium működik, ahol a jelenlegi törvény értelmében tanulóink 

térítésmentesen lakhatnak. 

Az iskola alagsorában főzőkonyha működik, melyben naponta 350 diáknak tudunk meleg 

ebédet biztosítani térítési díj ellenében. 

A menza kihasználtsága 130 %, az étkezőhelyiség kicsi és korszerűtlen. Átalakítása, felújítása 

rég-óta időszerű. 

Hagyományaink 

1986-ban hoztuk létre iskolatörténeti kiállításunkat, melyet a magyar iskola ezeréves és hazára 

találásunk 1100. évfordulója tiszteletére felújítottunk. Itt emlékezünk több mint 100 éves 

intézményünk históriájára, iskolánk volt tanáregyéniségeire, kiemelkedő tanulóira, bemutatva 

hogyan és milyen eszközök-kel folyt a szemléltetés hajdani tanórákon. Az iskolába látogatók 

bármikor megtekinthetik a kiállítást. 

Régi hagyomány a Kazinczy Gimnáziumban, hogy iskolai évkönyvet adunk ki, ezt a 

hagyományt ismét felújítottuk. Az évkönyv állandó elemei: 

 Köszöntő, igazgatói ajánlás 

 Az iskola dolgozóinak névsora 

 A tanév eseményei 

 Az iskola pedagógiai munkájának áttekintése 

 Versenyeredmények 

 Diákönkormányzat, diákélet 

 Névsorok, a tanulók eredményei 

Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint intézményünkben szakmai munkaközösségek 

működnek. A magyar, történelem-filozófia, matematika, fizika, kémia, biológia-földrajz, angol 

nyelvi, német és egyéb nyelvi, testnevelés tantárgyakat, valamint az osztályfőnöki munkát a 

munkaközösség vezetők koordinálják. 

Hagyomány, hogy az iskola az érdeklődő tanulók és szülők részére minden októberben - a 

nyolcosztályos gimnázium iránt érdeklődőknek - megrendezi a "nyitott kapuk napját", ahol az 

igazgató ismerteti az iskolában folyó képzési folyamatot és kínálatot. Minden év márciusában 

"nyílt napra" hívjuk a szülőket a tanórák megtekintésére. 

A végzett osztályok tanulói ötévenként osztálytalálkozót tartanak. A találkozók megörökítésére 

az iskola vendégkönyvet vezet.  

Iskolai ünnepeinkről videofelvételek készülnek. 

A diákélet hagyományai 

Az iskolában és a kollégiumban diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat a 

diákmozgalmat segítő pedagógus és az iskolavezetés segítségével szervezi a tanulók szabadidős 

programjait. A diákönkormányzat működteti az iskolarádiót, összefogja az iskolaújságok 

szerkesztését. Az iskolavezetés és a diákönkormányzat évente megrendezi a diákközgyűlést. 

Intézményünkben régóta megszervezzük a színházbérlet megvásárlását, illetve a tanulók 

rendszeres színházlátogatását. 
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Évente hagyományos programok: 

 iskolabál,  

 gólyabál 

 cinkeavató 

 Mikulás-ünnepély 

 farsangi ünnepély 

 szalagavató 

 elsősök bemutatkozó műsora 

 diáknap - egy tanítás nélküli munkanap 

 ballagás 

 iskolatörténeti vetélkedő 

Tantárgyi hagyományok 

Évente megrendezzük a tantárgyi versenyek iskolai döntőjét. Régóta kialakult 

intézményünkben a tantárgyi hetek rendszere. A tantárgyi hetek az egész évben folyó oktató-

nevelő munka csúcspontjai, ezeken megrendezzük a háziversenyek döntőit, kulturális 

bemutatókat szervezünk. 

A mosonmagyaróvári Kossuth Gimnázium, a budapesti Piarista Gimnázium és iskolánk 

énekkara évente több alkalommal tart közös bemutatót, amelyek szakmailag kiemelkedő 

színvonalúak. 

Rendezvények 

Intézményünk azon kevés iskolák közé tartozik, akik országos rendezvényeket szerveznek és 

bonyolítanak le. Gimnáziumunk névadója iránti tiszteletből, az anyanyelv iránti 

elkötelezettségből minden évben megrendezi a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd 

verseny országos döntőjét - az idén 52. alkalommal -, illetve nyaranta a Kazinczy Anyanyelvi 

Tábort, ez évben 35. alkalommal. 

Anyanyelvünk ápolását kiemelten fontosnak tartjuk ma, amikor nemzetmeghatározó, a magyar 

ember önazonosságát biztosító jelentőségéről sokan és sokat beszélnek, de tisztaságának 

megőrzése és fejlesztése érdekében keveset tesznek. Pedig a nyelvvédelem, a nyelvművelés 

olyan feladat, amelyet nem törvényekkel és szabályozókkal, hanem csakis a nyelvet használók 

tudatos, alkotó magatartásával lehet biztosítani. 

E nyelvművelő folyamatnak a diákifjúság körében mozgalommá szélesítésére vállalkoztunk - 

az alapítványtevő Péchy Blanka által felkínált lehetőséggel élve - 40 évvel ezelőtt. 

A négy évtized alatt a helyi, városi, megyei versenyeken mintegy kétszázezer középiskolás vett 

részt, s a legszebben beszélő 120 diák és ugyanennyi magyartanár érkezik évente az országos 

döntő-re. Kívülük több mint 20 éve, egyre tudatosabban készülve és egyre többen - mintegy 

50-60-an jönnek a határokon túli magyar diákok és felkészítő tanáraik anyanyelvünk szép 

tavaszi seregszemléjére. 

Hagyományos rendezvényünkkel azt szeretnénk az anyanyelvi verseny minden résztvevőjében 

tudatosítani, hogy "Nyelvében él a nemzet!" és a jövő letéteményese az ifjúság. 



116 

6 A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok 

6.1 Jogi háttér 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben leszögezte, hogy 

minden állampolgár fogyasztóként a következő alapvető jogokkal rendelkezik: 

 az alapvető szükségleteik kielégítéséhez való jog  

 a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga  

 a különböző termékek és szolgáltatások közötti választás joga  

 a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga  

 a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog az egészséges és elviselhető 

környezetben való élethez való jog a kormány irányelveinek meghatározásába és 

végrehajtásába való beleszólás joga  

 a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás 

elsajátításához való jog. 

Az Országgyűlés 1997. december 15-én fogadta el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 

törvényt, melynek első része V. fejezet 17.§-a rendelkezik a fogyasztók oktatásáról. 

E törvény írja elő a fogyasztók oktatásának szükségességét a fogyasztóvédelmi jogszabályok 

meg-ismerése céljából. A törvény szerint a fogyasztók oktatása alapvetően állami feladat, 

amelyet az oktatási intézmények, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és az érdekvédelmi 

szervezetek együttműködve teljesítenek. 

Az EU 2002-2006 közötti időszakra szóló V. fogyasztóvédelmi akcióterve alapján a Kormány 

kidolgozta a középtávú fogyasztóvédelmi politikáját, melynek prioritásai az 

élelmiszerbiztonság, valamint az elektronikus kereskedelem és a lakossági szolgáltatások 

(pénzügyi és biztosítási) területe. 

A fogyasztóvédelemről szóló törvénynek, valamint az EU jogharmonizációs 

követelményeknek is eleget téve a 2003. évi LXI törvénnyel módosított Közoktatási törvényben 

(1993. évi LXXIX törvény) is megjelenik a fogyasztóvédelem oktatása. 

Kormány 243/2003.(XII. 17.) számú rendeletével kiadott Nemzeti alaptanterv (NAT) 

értelmében a helyi tanterveknek biztosítania kell, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz 

igazodva a tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, 

felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására. Kiemelt fejlesztési feladat a NAT-ban a 

felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói kultúra kialakítása is jelentős szerepet kap. 

6.2 A fogyasztóvédelmi oktatás célja 

“A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.”(NAT) 

A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, 

elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete 

jelenti. 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 
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megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van 

szó, amelyek gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoznak magukban. 

Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a jogaikat 

érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése. A szociális és 

társa-dalmi kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, 

mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún. 

cselekvési kompetenciák fejlesztése.(NAT) 

Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. A 

tudatos fogyasztóvá válás és az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú 

folyamat. Ennek során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, 

megtanulja, hogyan viselkedjen a piaci viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói 

érdekeinek érvényesítésére a természeti erőforrások védelme mellett. 

A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történő fejlődése szempontjából a nevelés-

oktatás különösen nagy jelentőségű. Mivel ismereteket kell elsajátíttatni, készségeket, 

hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében, ezért a 

gyermekkorban elkezdett fejlesztés döntő hatású. Amíg a kisiskolás korban leginkább jellemző 

fogyasztói magatartások a kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a bizalmi elv 

érvényesülése, addig a kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, kellő fejlesztés esetén a 

jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói értékrend és a vállalkozásismeret is. 

A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról 

hozott hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők, a családok bevonása a nevelési 

folyamatba. 

A napi gazdasági tapasztalatok, a gazdasági élet mind alaposabb és tudatosabb megismerése és 

megértése segít a fenntarthatóság eszméjének elfogadtatásában. Az emberek sokszor az olcsó, 

akciós termékeket részesítik előnyben, általában keveset költenek kultúrára, utazásra, erősen 

differenciálódnak abból a szempontból is, hogy mennyire akarnak, vagy tudnak megtakarítani. 

E gyakorlattal szemben a fenntarthatóság irányába ható fogyasztói minták kialakítását segítheti 

a korrekt sokoldalú tájékoztatás és információáramlás. 

Az iskolai programokban a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend alakítására kell a 

hangsúlyt fektetni. A fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos vagy technikai kérdés, 

hanem inkább az értékek választásával, a tudatos beállítódással kapcsolatos viszony. 

Az értékek formálásában lényeges például: 

 a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése  

 az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása,  

 a természeti értékek védelme. 

Fontos továbbá a fogyasztás során: 

 a tájékozódás képessége,  

 a döntési helyzet felismerése és  

 a döntésre való felkészülés. 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket 

e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás 

során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. 

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy az általános 
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és a középiskola befejezésekor a diákok értsék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják az 

alábbi fogalmakat: 

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív 

marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos 

mérlegelése, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és 

megoldásának képessége és készsége jellemez. 

Ökológiai fogyasztóvédelem:  

Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a környezeti problémáink túlnyomó többségének 

gyökere a mai fogyasztói társadalmunkban keresendő. Mind a javak pazarló előállítási 

technológiája, mind pedig fogyasztásunk gyakran ön- vagy csupán vállalati profitcélú volta, 

mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul erőforrásaink feléléséhez és természeti 

környezetünk elszennyezéséhez E szemlélet a környezet szempontjait is figyelembe veszi, 

ökológiailag tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási választásaikkal egyben ökológiai 

környezetük meg-tartására törekednek. 

Környezettudatos fogyasztás:  

Kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő 

fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás között. 

Fenntartható fogyasztás:  

A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon történő felhasználása, amely 

a jelenleginél jobb általános társadalmi életminőséget eredményez, de csökkenti a természeti 

források és a mérgező anyagok használatát, valamint a hulladék- és szennyező közben 

minimálisra anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás, illetve termék teljes életciklusa során, 

annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek szükségletei – és egészsége – ne kerüljenek 

veszélybe. 

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem:  

Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni tudja jogait, és nincs szükség 

panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban 

Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos tartalmak.  

Például:  

 Technika – áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései  

 Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások  

 Fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák); 

 Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások; 

 Magyar: reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái 

 Biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, 

táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás 

 Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, 

háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk 

 Informatika – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói 

veszélyforrások, telefónia 

 Történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám 

története stb. 
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 Médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai 

 Tantárgyközi projektek (pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz )  

 Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények)  

 Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása)  

 Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, 

cégek-kel)  

 Az iskola fogyasztóvédelmi működése ( az iskola, mint fogyasztó és mint piac), az ezzel 

kapcsolatos foglalkozások 

Módszertani elemek 

Valószínűleg akkor járunk a legjobban, ha az amúgy is zsúfolt iskolai tantervbe nem a 

hagyományos módszertani elemekkel és merev tanórai keretek között folyó oktatásból 

préselünk bele még többet, hanem bizonyos készségek fejlesztésével a fenntarthatóság és a 

fenntartható fogyasztás területén. Ilyen készségek: a kritikus gondolkodás, az egyéni és 

csoportos döntéshozás és a problémamegoldás. A készségfejlesztésnek tartalmazni kell az 

egyén és társadalom viszonyáról szóló információ-gyűjtés, információfeldolgozás, a 

feldolgozott információk alapján való döntés és végrehajtás mód-szereit. 

A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek 

együttműködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. Így a családok 

és közösségek fenn-tartható fogyasztásra való törekvése is kialakulhat. 

A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők lehetnek a pedagógus legfontosabb 

segítői és viszont. Amennyiben rendszeresen adunk az áruismerettel, vásárlással, fogyasztói 

döntésekkel kapcsolatos házi feladatokat, bizonyos idő után segíthetünk abban, hogy a 

gyerekek minél tudatosabban éljék meg családjuk fogyasztói szokásait. Az adatkezelési 

szabályokat betartva ismereteket gyűjthetünk a családok vásárlási szokásairól. Az információk 

adott esetben lehetővé teszik azt is, hogy a pedagógus pozitívan befolyásolja a család vásárlói 

magatartását.  

A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása, projektprogramok indítása 

meg-felelő keretet teremthet a fogyasztóvédelem oktatásának, a kritikus, független 

gondolkodás fejlesztésének. 

Fontos hogy a diákok e módszereket minél többször alkalmazzák, napjainkban tipikus helyi és 

globális problémákon keresztül. 

 Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól  

 Riportkészítés az eladókkal  

 Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika  

 Egyéni és csoportos döntéshozatal  

 Helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása  

 Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában  

 Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel  

 Szimulációs játék, esettanulmány  

 Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző piaci 

magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése) 

 Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés) 
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7 Nem hagyományos tanórai foglalkozások 

Nem hagyományos tanórai foglalkozás lehet minden olyan új tanítási-tanulási módszer, 

amelynek a tantárgyak tananyagának elsajátíttatása a célja, de színtere nem a szokásos (45 

perces) tanóra, s a helyszíne akár az iskolán kívül is lehet. (De tanítási naplóba beírt óra!) 

A nem hagyományos tanórai foglalkozások közös és alapvető jellemzője, kritériuma a 

komplexitás. Ennek lényege: 

 a tantárgyakon átívelő ismeretek összekapcsolása, egy adott tartalom sokoldalú 

megközelítése, valamiféle “egymásra hajtogatottság” 

 a sokféleség összekapcsolódása a különféle tevékenységek által 

 a természet és társadalom kapcsolatrendszerének holisztikus megközelítése  

 kapcsolatközpontúság 

 értelem és érzelem egysége 

 módszerek sokfélesége 

Komplex tanulási lehetőségek az iskolában 

1. Modul rendszerű oktatás 

 Témanap 

 (nyári) Terepgyakorlat 

 Tanulmányi kirándulás 

 Szakmai napok diákszervezéssel 

 Múzeumlátogatás (mesterségek, ősi kultúra) 

2. Terepi foglalkozások 

 Erdei iskola 

 Terepgyakorlat  

 Tanulmányi kirándulás 

3. Játékok 

 Érzékelést fejlesztő 

 Szituációs 

 Stimulációs 

 Drámajáték 

4. Kézműves foglalkozások 

5. “Akciók” 

 vetélkedők 

 pályázatok 

 újságkészítés 

 kiállítás rendezése 

 filmkészítés 

 interjú 

 kérdőív 

 iskolarádió működtetése 

 faültetés 

 kutatómunka 

 “nemzetközi akciók” 
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6. Modellezés 

7. “Látogatás” 

 múzeum 

 állatkert 

 botanikus kert 

 szeméttelep 

 hulladékégető 

 szennyvíztisztító 

 nemzeti park 

 tanya 

 papírgyár 

8. Versenyek 

9. Iskolazöldítés  

10. Témanap, témahét (virág, ritmus, szivárvány, víz, kő…) 

11. Diáknap 

12. Projektek (pl. savas eső ) 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Minden olyan foglalkozás, amely a nem hagyományos tanórai foglalkozások témakörében is 

megtalálható, de nem kerül be a tanítási naplóba. 

A fentieken kívül pl.: 

 Szakkör 

 Várostakarítási akció nap 

 Tábor stb. 

Módszerek 

Játékok 

 Szituációs  

 Memóriafejlesztő 

 Kombinációs  

 Érzékelést fejlesztő  

 Ráhangolást segítő 

 Bizalomerősítő 

 Kapcsolatteremtést segítő 

 Drámapedagógia 

Modellezés 

 Hatásvizsgálatok 

 Rendszermodellezés 

 Előrejelző  

 Működő modellek készítése, elemzése 

Riport módszer 

 Kérdőíves felmérés 

 Direkt riportok 
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 Fotóriport 

Projekt módszer 

 Analízis – akció projektek 

Terepgyakorlati módszerek 

 Terepgyakorlatok 

 Táborok 

 Térképkészítés 

 Egyszerű megfigyelések 

 Célzott megfigyelések, mérések 

Aktív, kreatív munka 

 Természetvédelmi és fenntartási munkák 

 Rekonstrukciós munkák 

 Madárvédelmi feladatok  

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 Rend- és tisztasági verseny 

Közösségépítés 

Csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében 

Művészi kifejezés  

 Vizuális művészet a környezeti nevelésben 

 Irodalmi alkotások  

 Zeneművészet 

 Fotóművészet 

 Táncművészet 

 Népművészet 

 Esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése 

 A tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén 

Taneszközök 

Az alábbiakban csak a specifikusan a környezeti neveléshez használt eszközöket soroljuk fel. 

 Mikroszkópok 

 Vízminőségi, talajminőségi, levegőminőségi vizsgálatokhoz gyorstesztek, vegyszerek 

 Merítőháló 

 Gumicsizma 

 Zajszintmérő 

 Meteorológiai mérésekhez szükséges eszközök 

Az iskolai környezet 

Az épület 

 A helyi adottságokat kihasználva minél egészségesebb, esztétikusabb környezetet 

nyújtsunk az itt tanuló diákoknak és az itt dolgozó kollegáknak.  

 Az épület energiagazdálkodása, korszerűsítése az elkövetkezendő 5 éven belül kerüljön 

meg-valósításra. 
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 Szükség lesz a szelektív hulladékgyűjtés beindításához minden folyosó részre 4 db 

szemét tárolóra . Az udvaron pedig egy papír-, és egy műanyag-tároló konténerre.  

 A tantermek esztétikusabbá, hangulatosabbá tétele kiemelt feladat. Ne csak a  

 szaktantermeknek legyen” gazdája ”. ”Egy terem – egy hangulat”.  

 Az iskola rádióban minden héten egy “zöld” nap kerüljön bevezetésre, amikor 

hagyományőrzés történne. 

 A tornaterem délutáni kihasználtságát elősegíteni lehetne egy-egy játékos 

sportvetékedő, népi játékok megismerése, vagy az iskola mindennapi életéhez 

hozzátartozó edzések által. 

Az iskolai életvitel 

 Az iskola környékének ápolása. 

 Épüljenek be az iskola mindennapi életébe a környezetvédelmi programok. 

 Az iskolai büfé esetén is szükség van szemléletváltásra, próbáljuk a büfé 

üzemeltetőjével közösen a kólás, chipses arculatot egy kicsit “biová” varázsolni. 

 A szakmák hagyományai, ünnepei méltó megtartásra kerüljenek, legyen lehetőség 

múzeumlátogatásra, vagy idős mesterek meglátogatására.  

 A diákönkormányzat “zöld szemmel” tevékenykedjen vagy alakítson ki egy zöld 

tagozatot, mely szem előtt tartja a diákok és az iskola érdekeit. pl. iskolai étkezés 

minősége, iskolakörnyéki közlekedés, higiénés viszonyok, könyvtári állomány 

összetétele stb.  

 A megvalósítási tervben a munkaközösség vezetőkkel közreműködve kidolgozni a 

konkrét feladatokat. 

Kommunikáció 

Iskolán belüli 

A diákokat zöld faliújságon, iskolarádión, a DÖK zöld tagozatán, illetve személyes 

kapcsolattartáson keresztül tájékoztatjuk az aktualitásokról. 

Hozzunk létre egy környezeti nevelési bizottságot, amely a programok beindításáért illetve 

megvalósulásáéért felelős és segíti a tantestület munkáját. 

A minőségbiztosítási, értékelési terven keresztül, pl. kérdőíves, vagy személyes beszélgetésen 

keresztül az iskolán belüli kommunikáció jobban megvalósulhat.  

Iskolán kívüli 

Az iskolában történő eseményekről, az elért eredményekről a települést és más intézményeket 

a diáknap keretében tájékoztatjuk. A zöld mozgalmak akcióiról, kampányairól, pályázati 

lehetőségekről különféle zöld kiadványok, mint pl. Kukabúvár, Ökotáj, Zöldpók, 

TermészetBÚVÁR és az elektronikus kommunikáció révén szerzünk tudomást. 



124 

8 Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 

digitális fejlesztési terve 

8.1 Bevezetés 

A Kazinczy Ferenc Gimnázium Magyarország nyugati régiójának egyik elismert, nagymúltú 

(109 éves) középfokú intézménye. 

Jelenleg 25 osztállyal mintegy 860 tanulóval három képzési formában működik: a 

hagyományos négy évfolyamos gimnázium a 14-18 éves, a nyolc évfolyamos a 10-18 éves és az öt 

évfolyamos, idegen nyelvi előkészítővel induló osztály a 14-19 éves tanulók számára ad korszerű, 

érettségi vizsgával záruló képzést. Az iskolához egy 100 fős kollégium is tartozik saját konyhával.  

Oktató munkánkat a humán és a természettudományos tantárgyak kiegyensúlyozott aránya 

és a magas óraszámban folytatott idegen nyelvi oktatás jellemzi. Tanulóink angol, német, francia, 

latin nyelvet tanulhatnak, az utolsó két évben pedig a pályaválasztásuknak megfelelő fakultációkon 

készülhetnek fel a továbbtanulásra. Diákjaink szinte mindegyike felsőoktatási intézményben 

folytatja tanulmányait. 

Iskolánk országos elismertségét a névadónkról, Kazinczy Ferencről elnevezett versenynek is 

köszönheti, melyet az idén 52. alkalommal rendeztünk meg. 

Intézményünk az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet nyerte el elsősorban a 

tehetséggondozás területén nyújtott tevékenységéért. 

A hagyományok ápolása mellett a jelen körülményeihez, a digitális környezethez igazodva 

fontosnak tartjuk a módszertani megújulást. Ehhez szükség van elkötelezett, az IKT eszközöket 

készségszinten használó pedagógusokra, fejlett infrastruktúrára, rendszergazdára, digitális 

módszertani asszisztensre, valamint folyamatos fejlesztésekre. 

Az intézmény statisztikai mutatói a 2016/17 tanévben: 

Tanulók száma:  860 fő 

Főállású pedagógusok száma:  64 fő 

Bejárók létszáma:  394 fő 

Kollégisták létszáma:  71 fő 

Integráltan oktatott SNI-s tanulók létszáma:  10 fő 

HHH-s tanulók létszáma:  1 fő 
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A Digitális Fejlesztési Tervünket 2018. 06. 04-én módosítottuk, véglegessé vált a beszerzések 

köre, illetve növekedett a továbbképzési igény kollégáinkban valamint lehetőség nyílt a 

továbbképzésekre jelentkezők számának növelésére. 

8.2 Helyzetelemzés, fejlesztési szükségletek bemutatása 

Az intézmény informatikai eszközállománya az oktatás szempontjából kiemelkedően jó, de 

a dolgozók napi munkájának zökkenőmentes elvégzéséhez szükség lenne az eszközpark 

modernizálására, cserélésére, fejlesztésére (tanári laptopok, tabletek, fénymásoló, nyomtatók, színes 

nyomtató). 

"A ma iskolájában olyan problémák megoldására kell felkészíteni a gyerekeket, amelyekről 

ma még azt sem tudjuk, hogy problémák."   

(Mérő László)  

Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása ma az oktatásban nem csak 

lehetőség, hanem elvárás. Elvárás mind a szülők, a diákok és magunk részéről is.  

8.2.1 Gyakorlatban alkalmazott digitális pedagógiai eszköztár 

bemutatása, fejlesztési szükségletek 

Iskolánkban mind az informatikai ellátottság, mind a tanárok képzettsége, motiváltsága 

átlagon feletti, így az IKT eszközöket eddig is meglehetősen sokat használták a kollégák a 

tanórákon. 

Nagyon sok tantárgy oktatása során fejlesztettük tanulóink informatikai kompetenciáját 

különböző feladatokkal: 

 adott témából prezentációk készítése 

 a szövegértés illetve a matematikai kompetencia fejlesztése online felületen 

 informatika órán elektronikus jegyzetelés, feladatmegoldás 

 matematika órára házi feladat készítése geogebra program segítségével  

 a közösségi oldalakon tanulói csoportok alakítása 

A pedagógusok maguk is gyakran használtak kész vagy saját készítésű digitális tananyagokat, 

ez utóbbiakat megosztották egymással, valamint online tesztfeladatokat a számonkérésre. 

8.2.2 Az intézményi szervezeti és humán feltételek bemutatása, 

fejlesztési szükségletek 

Az intézményi szervezeti struktúra és a rendelkezésre álló humán erőforrás 

bemutatása 
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a) Az intézmény szervezeti struktúrája 

 

b) A pedagógusok szakmai végzettségei és felkészültsége digitális kompetenciai 

szempontból 

Az intézményünkben 64 pedagógus dolgozik, valamennyien egyetemi végzettséggel 

rendelkeznek. 

Besorolásuk: 

 mester pedagógus 11 fő 

 pedagógus II. 45 fő 

 pedagógus I. 8 fő 

Az intézmény dolgozóinak IKER1-4 szerinti besorolása: 

 IKER1 0 fő 

 IKER2 22 fő 

 IKER3 35 fő 

 IKER4 19 fő 

A teljes matematika munkaközösség (10 fő) 2014-ben részt vett a 120 órás 

GEOMATECH@Látható matematika képzésen, valamennyien képesek 

 a GeoGebra szoftvert önállóan használni 

 a GEOMATECH projekt keretében létrehozott digitális tartalmakat alkalmazni, saját 

képzési gyakorlatába illeszteni, azokat személyre szabni és új interaktív tartalmakat 

létrehozni 

 az átadott módszertanok segítségével a tanulók motivációját erősíteni és fenntartani, a 

matematikához való pozitív hozzáállásukat erősíteni 
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c) Digitális módszertani asszisztens, rendszergazda 

Intézményünk főállású rendszergazdája Mike Dezső. Jól ismeri az iskola hardver 

eszközparkját, lehetőségeit, a kollégák bármilyen IKT eszközzel kapcsolatos problémájukkal 

nyugodtan fordulhattak hozzá segítségért, tanácsért. Nagy oktatási tapasztalattal rendelkezik. 

Ezek alapján a pályázat megvalósítása esetén informatikai asszisztensként számíthatunk 

munkájára. 

Fejlesztési szükségletek 

a) A pályázatban részt vevő pedagógusok 

A matematika munkaközösség tagjai a tanóráikon több – kevesebb rendszerességgel 

használják a geogebrát, mint digitális oktatási eszközt.  

A kedvező tapasztalatok miatt a fizika – kémia munkaközösség tagjai szívesen használnák a 

geogebra szoftvert és a geomatech digitális tananyagokat tanóráikon. 

Az informatika munkaközösség tagjai valamint a digitális technika alkalmazása iránt 

érdeklődő matematika – fizika szakos pedagógusok a Problémamegoldás LEGO® robottal 

programban vennének részt. 

Bierwarth Linda félállású gyógypedagógus az SNI-s tanulók fejlesztésében alkalmaz digitális 

módszertani eszközöket, Mike Dezső rendszergazdaként és digitális módszertani asszisztensként 

segíti a munkát, Németh Tibor intézményvezető pedig koordinálja a pályázat végrehajtását. 

b) A tanulók részvétele 

A tervek szerint az intézmény valamennyi tanulóját szeretnénk bevonni egy vagy több 

digitális programba. 
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5. évfolyam 
LEGO Mindstorms EV3 csomag 
geogebra 

technika óra, szakkör 
matematika óra, szakkör 

6. évfolyam 
LEGO Mindstorms EV3 csomag 
geogebra 

technika, informatika óra, szakkör 
matematika óra, szakkör 

7. évfolyam 
LEGO Mindstorms EV3 csomag 
geogebra 

informatika óra, szakkör 
matematika, fizika óra, szakkör 

8-10. évfolyam 
LEGO Mindstorms EV3 csomag 
geogebra 

informatika óra, szakkör 
matematika, fizika, kémia óra, szakkör 

11-12. évfolyam 
LEGO Mindstorms EV3 csomag 
geogebra 

szakkör 
matematika, fizika óra, szakkör 

c) Szükséges továbbképzések 

GEOMATECH@Élményszerű természettudomány 

Szervező:  Magyar Digitális Oktatásért Egyesület 

Képzésen részt vevő pedagógusok száma: 4 fő 

Tervezett megvalósítás: 2017. 08. 21 – 2018. 09. 30. 

Képzés időtartama:  60 óra 

Időbeosztás: 3X2 nap 

GEOMATECH@Látható természettudomány 

Szervező:  Magyar Digitális Oktatásért Egyesület 

Képzésen részt vevő pedagógusok száma: 6 fő 

Tervezett megvalósítás: 2017. 08. 21 – 2018. 09. 30. 

Képzés időtartama:  60 óra 

Időbeosztás 3X2 nap 

Mobilrobotok az oktatásban akkreditált, 30 órás tanfolyam 

Szervező:  EDUTUS Főiskola 

Képzésen részt vevő pedagógusok száma: 9 fő 

Tervezett megvalósítás: 2017.augusztus 21 - 2018.december 22. 

Alapítási engedély száma:  957/67/2013 
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LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban 

Szervező:  Eszterházy Egyetem 

Képzésen részt vevő pedagógusok száma: 3 fő 

Tervezett megvalósítás: 2017.augusztus 21 - 2018.december 22. 

Képzés időtartama:  30 óra 

Alapítási engedély száma:  575-153/2017 

Kreatív programozás Edbottal a humanoid robottal 

Szervező:  Balázs-Deák Kft. 

Képzésen részt vevő pedagógusok száma: 1 fő 

Tervezett megvalósítás: 2017.augusztus 21 - 2018.december 22. 

Képzés időtartama:  30 óra 

Alapítási engedély száma:  575/172/2017  

d) A pedagógusok továbbképzésének és folyamatba épített mentorálásának szervezése 

A fentiekhez helyben segítséget tud nyújtani Dömötörné Horváth Erzsébet matematika - 

informatika szakos tanár, aki képzett GEOMATECH tréner, oktatóként részt vett a 

GEOMATECH projektben. 

e) Digitális Fejlesztési Terv nyomon követése 

 Tervezett tevékenységek felelősének félévente történő írásbeli beszámolója. 

 Tevékenység idővonal nyomon követése – felelős: intézményvezető. 

8.2.3 A rendelkezésre álló infrastruktúra, eszközpark bemutatása, 

fejlesztési szükségletek 

A következő pontokban bemutatásra kerül a rendelkezésünkre álló infrastruktúra, illetve az 

ezekhez kapcsolódó fejlesztési szükségletek. 

Az intézmény eszközellátottsága 

a) Iskolai hálózat 

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium összesen három internetes vonallal rendelkezik 

jelenleg. Ebből kettő Sulinetes ADSL, egy pedig havi díjas, amit az Invitel szolgáltat. 
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Sulinetes ADSL: 

– egyik vonal: feladata a vezetőség, a titkárság, a gazdasági iroda, a tanári, a számítógépes 

termek és egyes termek, a web szerver, a levelező szerver internetes kiszolgálása 

– másik vonal: feladata a kollégium két épülete, a kollégiumi titkárság, az orvosi szoba, 

egyes termek, a kollégiumi web szerver és a konyha internetes kiszolgálása 

A mérések alapján a vonalak gyorsasága 50Mbps/50 Mbps, ami a mai kor követelményeit 

nézve kielégítő. Főleg a feltöltés része. Az optimális sávszélesség az iskola számára, az internetre 

kapcsolt gépek számát is figyelembe véve minimum 1000/100 Mbps lenne. 

Invitel ADSL: 

– nemrég került beszerelésre. Feladata a vezetőség, a titkárság, a gazdasági iroda, a tanári 

illetve a jövőben bevezetendő internetes napló kiszolgálása lesz. 

A mérések alapján a vonal gyorsasága 15/1 Mbps, ami talán elfogadható, de a feltöltés itt is 

kevés lehet. 

Az iskolának van egy kiépített belső hálózata, amelynek központi része egy helységben 

található. Itt helyezkednek el a szerverek is. Feladatuk az iskola fájl- és nyomtató kiszolgálás, illetve 

a web- és levelezés kiszolgálása. Több teremben megtörtént a hálózati végpontok telepítése. Ahol 

ez nem valósult meg, ott wifi rendszeren keresztül történik meg a hálózat, illetve az internet 

biztosítása. Ennek fejlesztése, bővítése folyamatos. Tervünk, hogy az iskola egész területén elérhető 

legyen az internet és az iskolai hálózat. Az iskola közösségi helységeinek hálózati lefedése 

megoldott. Ide tartozik a könyvtár, a klub, a kollégiumi klub és az udvar is. 

A pedagógusok számára a tanárikban külön elhelyezett gépek állnak rendelkezésre (6 db). 

Minden gépen biztosított a hálózati elérés. A digitális zsúrkocsi és bőrönd mellett rendelkezünk 

még több hordozható számítógéppel (laptoppal), melyek tanáraink számára lehetővé teszik, hogy 

fix munkaállomással nem rendelkező tantermeinkben is fel tudják használni az informatika által 

kínált lehetőségeket, illetve projektorokkal, melyek prezentációk, szemléltető- és oktatóprogramok, 

digitális tananyagok. megjelenítése által szélesítik a használható módszertani lehetőségek körét, 

illetve érzékletesebbé, megfoghatóbbá tehetik diákjaink számára a tananyagot. Munkánkat segítik 

még az aktív tábla, szkennerek és nyomtatók is.  

Digitális fényképezőgépek, video kamera az iskola eseményeinek megörökítése mellett,(pl. 

honlapra) az informatikai oktatásban is szerepet játszanak, fejlesztve diákjaink kreativitását, bővítve 

a számítógép adta lehetőségek megismerését. 

16 db tanteremben van interaktív tábla + projektor + laptop, ezen kívül további 3 teremben 

projektor. 
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Tanulói csoportok számára alkalmas tantermek, helységek, felszereltségük, 

felhasználásuk: 

Terem száma Leírás Darabszám Tervezett / jelenlegi felhasználás 

21 
Tanulói gép (TIOP) 
Tanári gép 
Projektor 

20 db 
1 db 
1 db 

Informatika órák, szakkörök, IKT 
eszközökkel támogatott tanórák 
csoportok számára 

22 
Tanulói gép (TIOP) 
Tanári gép 
Projektor 

20 db 
2 db 
1 db 

Informatika órák, szakkörök, IKT 
eszközökkel támogatott tanórák 
csoportok számára 

23 

Tanulói gép (TIOP) 
Tanári gép 
Projektor 
Interaktív tábla 

38 db 
1 db 
1 db 
1 db 

Informatika órák, szakkörök, IKT 
eszközökkel támogatott tanórák egész 
osztályok számára 

 

Terem száma Leírás Darabszám Tervezett / jelenlegi felhasználás 

26 
Tanulói gép 
Tanári gép 

10 db 
1 db 

Kollégisták házi feladatainak elkészítése 
és tanulmányikhoz szükséges internet és 
számítógép hozzáférés 

Könyvtár 
Könyvtáros 
Tanulói gép 
Interaktív tábla 

2 db 
3 db 
1 db 

Iskolai könyvtári tevékenység, 
könyvtárismereti tanórák, egyéni tanulás 

SNI Samsung Notebook 6 db SNI-s tanulók fejlesztése 

b) Szoftverellátottság 

Tartalomszolgáltatás 

Az iskola jelenleg rendelkezik web szerverrel, levelező szerverrel, ftp szerverrel, ezáltal saját 

tárhellyel is. Fájl- DNS szerverként Windows Server 2008-at alkalmazunk és Windows 10 operációs 

rendszer alatt futnak a kliensek. 

Az iskolai adminisztráció a KRETA szoftver segítségével történik, a szülők folyamatosan 

figyelemmel kísérhetik a gyermekeik osztályzatait, hiányzásait. A szülők a honlapon is 

tájékozódhatnak az aktualitásokról. A honlap a következő címen érhető el: www.kazinczy.gyor.hu  

Adatvédelem és biztonság 

Szervereink, számítógépeink vírusvédelme, tűzfal és proxy használata megoldott. 

A tanulói gépekre telepített programok: 

 alapértelmezett böngésző Google Chrome 

 irodai programcsomag MS Office 2016 

 antivírus MS Defender 

 programnyelv Imagine 

 programozás Microsoft Visual Studio 10.0 

 internet szűrés Microsoft Family 

http://www.kazinczy.gyor.hu/
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Fejlesztési szükségletek 
A fejlesztési tervet az intézmény vezetősége a fenntartóval, a dolgozókkal, a tanár kollégákkal, 

a rendszergazdával történt szakmai egyeztetések, valamint a Digitális Pedagógiai Módszertani 

Központ ajánlásai alapján készítette el. 

A dolgozók napi munkájának zökkenőmentes elvégzéséhez szükség lenne az eszközpark 

modernizálására, cserélésére, fejlesztésére (tanári laptopok, tabletek, fénymásoló, nyomtatók, színes 

nyomtató). 

A tanulóknak a digitális programcsomagok megvalósításához LEGO Mindstorms EV3 

robotkészletekre illetve tabletekre lenne szüksége és egy 3D nyomtatót is szeretnénk beszerezni. 

8.3 Intézményi fejlesztési célok meghatározása 

Az EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” projekt keretében a Kazinczy 

Ferenc Gimnázium és Kollégium az alábbi kötelezően választandó fejlesztési területeket választja:  

 a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása 

 a természettudományos megismerés támogatása 

 a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása 

 a kreativitás fejlesztésének támogatása 

8.3.1 A pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén 

A LEGO Mindstorms EV3 alkalmazásával cél a 

 a problémamegoldás 

 a logikus-algoritmikus gondolkodás 

 ismeretszerző készség 

 a kreativitás 

 az együttműködés 

 a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztése. 

 a természettudományos tárgyak támogatása 

A Geomatech programcsomag alkalmazásával a cél: 

 az oktatás hatékonyságának, élményszerűségének növelése 

 a tanulók számára elvont, matematikai feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén 

segítség nyújtása a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és 

elsajátításához 
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 a természettudományos tananyagok komplexitásának vizualizálásával láthatóvá tenni a 

tantárgyak magasabb szintű, bonyolult kapcsolati összefüggéseit 

 az önálló alkotás öröméhez juttatni a tanulót 

8.3.2 Az érintett fejlesztési célcsoportok meghatározása 

A tervek szerint az intézmény valamennyi tanulóját (5-12. évfolyam) szeretnénk bevonni egy 

vagy több digitális programba. 

Közvetett módon további cél a programba be nem vont kollégák illetve szülők 

érdeklődésének felkeltése az új digitális módszerek iránt. 

8.3.3 Az intézmény szervezeti és humán feltételeinek javítására, 

fejlesztésére vonatkozó célok 

 valamennyi tanárnak legyen igénye az IKT eszközök tanórai használatára, szükség 

esetén ilyen témájú akkreditált képzést végezzen el 

 a pályázati programban résztvevő kollégáknak a programcsomagokban ajánlott 

akkreditált pedagógus továbbképzéseket tervezünk 

8.3.4 Infrastruktúra és eszközpark fejlesztésére vonatkozó célok 

Az intézmény tervezett informatikai eszközparkjának fejlesztésének megvalósulása esetén 

megvalósíthatóak lennének a digitális programcsomagok és könnyebb lenne a dolgozók napi 

munkájának elvégzése. 

 színes nyomtató 

 LEGO Storystarter csomag 

 LEGO Mindstorms EV3 robotkészletek 

 tanulói tabletek és tároló / töltő eszközük 

 3D nyomtató 

 tanteremmenedzsment 

 programozható humanoid robot 

 fénymásoló 

8.4 A fejlesztési feladatok, tevékenységek meghatározása 

8.4.1 A digitális pedagógiai-módszertani csomagok meghatározása 

a) Problémamegoldás LEGO® robottal 
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Iskolánkban nagyon sok a jó képességű, matematika – informatika iránt érdeklődő tehetséges 

tanuló, ezért választottuk a kreativitás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének 

támogatására ezt a digitális pedagógiai-módszertani csomagot. 

b) GEOMATECH – Élményalapú, interaktív, digitális természettudományi feladat- és 

tananyagrendszer felső tagozatosok számára 

c) GEOMATECH – Élményalapú, interaktív, digitális természettudományi feladat- és 

tananyagrendszer középiskolások számára 

A GEOMATECH képzésen már részt vett matematika munkaközösség tagjai a tanóráikon 

több – kevesebb rendszerességgel használják a geogebrát, mint digitális oktatási eszközt. A kedvező 

tapasztalatok miatt választottuk a természettudományos megismerés támogatására ezeket a digitális 

pedagógiai-módszertani csomagokat. 

8.4.2 Adaptáció és felkészítés 

Pedagógiai módszertani elemek 

a) Továbbképzés: A programok megvalósításhoz elengedhetetlen az új ismeretek 

megszerzése, mert csak így biztosított a kitűzött célok megvalósítása. Mivel a pedagógusok 

jelentős részének belső igénye a folyamatos önképzés, várhatóan szívesen vesznek részt a 

képzéseken. (Az akkreditált képzések részletes leírása az 1.2.2/c pontban szerepel). 

b) Felkészülés a használatra: előzetes tapasztalat szerzése valamely blokk alapú programnyelv 

(Scratch vagy Imagine) területén; ismerkedés a robot készlettel; a LEGO Academy oldal 

illetve a LEGO MINDSTORMS Education fórum tanulmányozása 

c) Fejlesztések, azok megosztása: a kötelezően előírt NKP felületén történő megosztáson 

túl az elkészült geogebra digitális anyagok feltöltése és megosztása a geogebra.tube oldalra, 

iskolánk honlapján pedig az elérhetőségeket megadni az érdeklődő tanulók, kollegák, szülők 

számára 

d) Támogató események szervezése: 

 félévente 3 órás matematikai délután tartása, melynek célja a matematikában, a probléma 

megoldásban tehetséges diákok feladatmegoldó eszköztárának bővítése; a geogebra 

program dinamikus matematikai lehetőségeinek megismerése és készségszintű elsajátítása; 

alkalmazása az önálló feladatmegoldásban. 

 félévente 3 órás nyílt geogebra workshop tartása a szoftvert már ismerő és a tanórákon 

alkalmazó kollégák számára; cél az ismeretek bővítése, az elkészült oktatási anyagok 

megosztása, a felhasznált digitális anyagok oktatási tapasztalatainak megosztása 
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e) Internet biztonsági, fogyasztójogi esemény: tanulók, pedagógusok, szülők számára 

tervezett esemény, célja a digitális tér biztonságos használata. A Győri Városi 

Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Csoportjának munkatársaitól fogunk segítséget kérni 

minden évben egy-egy ilyen óra megtartásához a tanulók részére osztályfőnöki óra, a szülők 

részére szülői értekezlet, a tanárok részére a továbbképzési nap keretében 

f) Szemléletformáló kampány: Fontos cél, hogy tanulóink és szüleik egyaránt 

kulcskompetenciának tekintsék a digitális kompetenciát. További cél a matematika és 

természettudományos tantárgyak illetve a programozás népszerűsítése, az új digitális 

módszerek ismertetése. A megvalósítás módjai: 

 félévente 4 órás nyílt „játékdélután” tartása, ahol a tanulók bemutathatják társaiknak illetve 

szüleiknek legkedvesebb robotos alkalmazásaikat, illetve a szülőkkel együtt élvezhetik az 

alkotás örömét. 

 az elkészült robotok bemutatása, illetve a geogebra szoftverrel készült tanulói – tanári 

munkák megosztása az iskola honlapján illetve facebook oldalán 

g) Beválás-vizsgálat: Szükséges a folyamatos visszajelzés, legalább félévente a tapasztalatok 

megbeszélése, az esetleges hibák kijavítása. emellett az eLEMÉR online felületen végzett 

pedagógus önértékelések is segítenek a programcsomagok beválásának mérésében. 

8.4.3 A bevezetést és alkalmazást támogató pedagógiai szolgáltatások 

A GEOMATECH módszertani csomagoknak része a folyamatos támogató szolgáltatás, 

amely kiterjed: 

 online módszertani „help-desk” szolgáltatás működtetésére 

 digitális tanegységek önálló létrehozásának szakmai, módszertani és 

programozástechnikai támogatására 

 digitális tananyagokat és eszközöket tartalmazó óravázlatok létrehozásának, és azok 

tanórai alkalmazásának támogatására 

 a digitális eszköz és a tananyagok tanórákon való 40%-os alkalmazását biztosító éves 

digitális tanmenet kialakításának szakmai támogatására 

 mentorált óralátogatásra, minőségbiztosításra 

 országos tudásmegosztó hálózatba való bevonás megteremtésére 

A fentiekhez helyben segítséget tud nyújtani Dömötörné Horváth Erzsébet matematika - 

informatika szakos tanár, aki képzett GEOMATECH tréner, oktatóként részt vett a 

GEOMATECH projektben. 
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A Problémamegoldás LEGO® robottal módszertani csomaghoz online segítséget ad a 

LEGO Academy oldal illetve a LEGO MINDSTORMS Education fórum. 

8.4.4 Az infrastrukturális feltételek biztosítása 

A programok sikeres megvalósításához szükséges IKT eszközök: 

 Tablet 20 db 

 LEGO Mindstorms EV3 Education 4 db 

 3D nyomtató 1 db 

A dolgozók zökkenőmentes munkavégzésének biztosításához: 

 fénymásoló 1 db 

 színes nyomtató 1 db 

8.4.5 A humánerőforrás biztosításának tervezése 

a) Az intézmény szervezeti struktúrája 

 

b) A pedagógusok szakmai végzettségei és felkészültsége digitális kompetenciai szempontból 

Az intézményünkben 64 pedagógus dolgozik, valamennyien egyetemi végzettséggel 

rendelkeznek. 

Besorolásuk: 

 mester pedagógus 11 fő 

 pedagógus II. 45 fő 

 pedagógus I. 8 fő 
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Az intézmény dolgozóinak IKER1-4 szerinti besorolása: 

 IKER1 0 fő 

 IKER2 22 fő 

 IKER3 35 fő 

 IKER4 19 fő 

A teljes matematika munkaközösség (10 fő) 2014-ben részt vett a 120 órás 

GEOMATECH@Látható matematika képzésen, valamennyien képesek 

 a GeoGebra szoftvert önállóan használni 

 a GEOMATECH projekt keretében létrehozott digitális tartalmakat alkalmazni, saját 

képzési gyakorlatába illeszteni, azokat személyre szabni és új interaktív tartalmakat 

létrehozni 

 az átadott módszertanok segítségével a tanulók motivációját erősíteni és fenntartani, a 

matematikához való pozitív hozzáállásukat erősíteni 

c) Digitális módszertani asszisztens, rendszergazda 

A módszertani asszisztensi feladatot Dömötörné Horváth Erzsébet tanárnő, nagy 

tapasztalatokkal rendelkező mesterpedagógus látja el, munkáját folyamatosan segíti  iskolánk 

rendszergazdája. Intézményünk főállású rendszergazdája Mike Dezső. Jól ismeri az iskola hardver 

eszközparkját, lehetőségeit, a kollégák bármilyen IKT eszközzel kapcsolatos problémájukkal 

nyugodtan fordulhattak hozzá segítségért, tanácsért. Nagy oktatási tapasztalattal rendelkezik. 

Ezek alapján a pályázat megvalósítása esetén informatikai asszisztensként számíthatunk 

munkájára. 

d) Szakmai együttműködés, információszolgáltatás 

A program előkészítése, megvalósítása és az eredmények hasznosítása során szakmai 

kapcsolat kialakítása a programba bevont intézményekkel: 

 online közösségek kialakítása 

 illetve más köznevelési intézményekkel rendszeres szakmai kapcsolatban álljanak (akár 

online közösségek kialakításának formájában) a tapasztalatok, jó gyakorlatok, az 

implementált tananyagok, módszertanok megosztása, kicserélése 

A Nemzeti Köznevelési Portál oldalára Digitális tartalom feltöltése: geogebra anyagok, 

óravázlatok, tanmenetek, digitális mérőanyagok; együttműködés az NKP tartalmi fejlesztéséért 

felelősével. 
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A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ részére a féléves beszámolók, esetleges 

ajánlások illetve a beválási vizsgálati jelentés elküldése elektronikus úton. 

8.5 Tudásmegosztó tevékenységek 

 geogebra workshopok diákok számára ismeretátadás céljából 

 geogebra workshopok tanárok számára továbbképzés illetve tudásmegosztás céljából 

 digitális tananyagok feltöltése és ezek megosztása a geogebra.tube oldalra 

 digitális tananyagok, óravázlatok, tanmenetek feltöltése az NPK oldalára 

 bemutató órák, foglalkozások szervezések szervezése 

8.6 Fenntarthatóság 

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, mint az Oktatási Hivatal bázisintézménye, 

„Kiváló tehetségpont” célul tűzte ki a digitális oktatási módszertan megismerését és minél 

szélesebb körben történő használatát, elterjesztését. 

További célok:  

 a 12. évfolyamos tanulóink készségszintű, alkalmazóképes informatika tudással 

kerüljenek ki a középiskolából a felsőoktatás illetve a munka világába 

 a problémamegoldás képessége, az algoritmikus készségek célirányos fejlesztése 

 a hatékony tanulás segítése digitális eszközökkel 

 az SNI-s tanulók esetében a tanulás segítése hatékony műszaki megoldásokkal, ezzel 

biztosítva az esélyegyenlőséget 

A fenti célok megfogalmazásra kerülnek az intézmény Pedagógiai Programjában is, továbbá a 

Pedagógiai Program kiegészítésre kerül az alábbi, a programmal kapcsolatos feladatok 

megfogalmazásával: 

 bemutató órák, foglakozások szervezése 

 a Nemzeti Köznevelési Portál oldalára digitális tartalom feltöltése: geogebra anyagok, 

óravázlatok, tanmenetek, digitális mérőanyagok 

 együttműködés a Nemzeti Köznevelési Portál tartalmi fejlesztéséért felelősével 
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 a módszertani csomagok intézményi önértékelése, ezek alapján ajánlások megfogalmazása a 

digitális módszertani csomagokhoz, ezek elküldése a Digitális Pedagógiai Módszertani 

Központ részére 

 Az érintett munkaközösségek évzáró értekezletein a program összefoglaló értékelése; 

tantestületi értekezleteken vezetői összefoglaló értékelés 
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9 A szóbeli érettségi témakörei 

9.1 Magyar nyelv és irodalom 

A magyar munkaközösség a KÁOKSZI-vizsgakövetelmények figyelembevételével az alábbi 

témaköröket jelöli ki a szóbeli vizsgára. A tételszűkítést és a tételek kihirdetését a törvényi 

szabályozásnak megfelelően fogjuk elvégezni. 

Magyar irodalom 

1. témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők 

Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, József Attila, Kosztolányi Dezső, Petőfi 

Sándor 

2. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők 

Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Illyés Gyula, Jókai 

Mór, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Kertész Imre, Kölcsey Ferenc, Krúdy 

Gyula, Márai Sándor, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Nagy László, Nemes 

Nagy Ágnes, Németh László, Ottlik Géza, Örkény István, Pilinszky János, 

Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Szilágyi Domokos, Vörösmarty Mihály, Weöres 

Sándor, Zrínyi Miklós 

A fenti lista bővíthető legfeljebb két, a fentiekhez hasonló jelentőségű szerzővel, 

vagy egy szerzővel a közelmúlt vagy a jelenkor irodalmából. 

3. témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők 

Kortárs műalkotás: a mindenkori vizsga előtti utolsó harminc évben keletkezett 

(írt, bemutatott, megjelent) irodalmi alkotás. 

4. témakör: Művek a világirodalomból 

Választható korok és művek a világirodalomból:  

Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia (pl. műfajok, 

témák, motívumok, hőstípusok).  

További választható korszakok: a romantika, a realizmus, a századfordulós 

modernség a szimbolizmustól az avantgárdig, a 20. század. 

5. témakör: Színház és dráma 

Szophoklész egy műve 

Shakespeare egy műve 

Molière egy műve 

Katona József: Bánk bán 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Egy 19. századi dráma: Ibsen, Csehov 

Örkény István egy drámája 

Egy 20. századi magyar dráma 

6. témakör: Az irodalom határterületei 

Egy jelenség vagy szerző vagy műfaj vagy műalkotás elemzése vagy bemutatása 

az alábbi lehetséges témák egyikéből. 

A népköltészet. 

Az irodalom filmen, televízióban, dalszövegben, a virtuális valóságban: az 

adaptáció (pl. irodalom filmen, rajzfilmen, rádióban, televízióban, digitális 

közlésben). 

A gyermek- és ifjúsági irodalom. 
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A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltő eszközei (pl. sematizált hőstípusok, 

élethelyzetek, értékvilág, kalandosság, csattanó, szójáték). 

Egy-két tipikus műfaj jellemzőinek bemutatása (pl. útirajz, detektívregény, 

kalandregény, képregény, tudományos fantasztikus irodalom, humoros és erotikus 

irodalom, dalszöveg, sanzon, vicc, reklámvers). 

A virtuális tér műfajai: fanfiction, komment, blog stb. 

Mítosz, mese és kultusz. Film- és könyvsikerek, divatjelenségek korunk 

kultúrájában (pl. A Gyűrűk Ura, Bridget Jones naplója). 

7. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

Egy szerző vagy műalkotás vagy jelenség vagy intézmény bemutatása vagy 

elemzése az alábbi lehetséges témák egyikéből. 

Az adott régió, a tájegység, a település múltbeli és jelenkori kulturális, irodalmi 

hagyományainak bemutatása (pl. nemzetiségi, etnikai kisebbségek irodalma, 

alkotások a kisebbségekről; folklór, művelődéstörténeti vonatkozások; múzeum, 

színház, civil társaságok). 

A tájhoz, a régióhoz, a településhez kötődő szerzők; tájak, régiók, társadalmi 

problémák irodalmi alkotásokban való megjelenítése. 

Szerzők, művek a határon túli magyar irodalomból. 

Magyar nyelv 

1. témakör: Kommunikáció 

A nyelv mint kommunikáció 

Pragmatika 

Nyelvi és vizuális kommunikáció 

A kommunikáció működése 

Személyközi kommunikáció 

A tömegkommunikáció 

2. témakör: A magyar nyelv története 

A nyelv mint történeti képződmény 

A magyar nyelv rokonsága 

Nyelvtörténeti korszakok 

A magyar nyelv szókészletének alakulása 

Nyelvművelés 

3. témakör: Ember és nyelvhasználat 

Ember és nyelv 

A jel, a jelrendszer 

Általános nyelvészet 

Nyelvváltozatok 

Nemzetiségi nyelvhasználat és határon túli magyar nyelvűség 

Nyelv és társadalom 

Nyelv és politika 

4. témakör: A nyelvi szintek 

Hangtan 

A helyesírás  

Alaktan és szótan 

A mondat szintagmatikus szerkezete 

Mondattan 
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5. témakör: A szöveg 

A szöveg és a kommunikáció 

A szöveg szóban és írásban 

A szöveg szerkezete és jelentése 

Szövegértelmezés 

Az intertextualitás 

A szövegtípusok 

Az elektronikus írásbeliség és a világháló hatása a szövegre, szövegek a médiában 

6. témakör: A retorika alapjai 

A nyilvános beszéd  

Érvelés, megvitatás, vita 

A szövegszerkesztés eljárásai 

7. témakör: Stílus és jelentés 

Szóhasználat és stílus 

A szójelentés 

Stíluseszközök 

Stílusréteg, stílusváltozat 

9.2 Történelem 

Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században. 

Julius Caesar egyeduralmi kísérlete. 

A görög-római hitvilág. 

Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. 

A zsidó vallás fő jellemzői. 

A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. 

A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. 

Az uradalom és a mezőgazdasági technika. 

A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. 

Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és konfliktusok. 

A középkori város és a céhes ipar. 

Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. 

A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra. 

A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás. 

Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége. 

A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején. 

A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején. 

Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája. 

A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői. 

A lutheri és kálvini reformáció. 

A katolikus megújulás. 

A barokk stílus jellemzői. 

Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában. 

A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján. 

A mohácsi vész és az ország három részre szakadása. 

A várháborúk (1541-1568). 

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete. 

A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai. 
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A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei. 

Demográfiai és etnikai változások a 18. században. 

Mária Terézia és II. József reformjai. 

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései. 

A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és 

szocializmus) jellemzői. 

A szövetségi rendszerek kialakulása. 

Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány 

találmánya és a gyáripar kezdetei. 

A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja. 

A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények. 

A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei. 

A kiegyezéshez vezető út. 

A kiegyezés tartalma és értékelése. 

Gazdasági változások a dualizmus korában. 

A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai. 

Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a modernizációban. 

Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában. 

Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). 

Az első világháborút lezáró békerendszer. 

A náci Németország legfőbb jellemzői. 

A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban. 

A világháború előzményei, kitörése és jellemzői. 

A holokauszt. 

A trianoni békediktátum és következményei. 

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. 

A magyar külpolitika a két világháború között. 

A politikai rendszer főbb jellemzői. 

Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések. 

Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. 

Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon. 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban. 

Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. 

A holokauszt Magyarországon. 

A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús 

szembenállás jellemzői. 

Az ENSZ létrejötte, működése. 

A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése; Németország 

újraegyesítése. 

Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése. 

A globális világgazdaság ellentmondásai. 

Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosi-

korban. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a megtorlás. 

A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok. 

A rendszerváltozás főbb eseményei. 

A piacgazdaságra való áttérés és következményei. 

A határon túli magyarság 1945-től. 



144 

A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői napjainkban. 

A szociális ellátórendszer fő elemei. 

Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása, az állampolgári jogok, 

kötelességek. 

A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, köztársasági elnök, 

alkotmánybíróság, ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény). 

A választási rendszer fő elemei. 

A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, banki ügyletek). 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a munkaviszony megszűnése. 

9.3 Élő idegen nyelv, angol, német, francia nyelv 

1. Személyes vonatkozások, család 

A vizsgázó személye, megjelenése 

Családi élet 

A család mindennapjai 

Személyes tervek 

2. Ember és társadalom 

A másik ember külső és belső jellemzése 

Baráti kapcsolatok 

Ünnepek 

Öltözködés, divat 

Vásárlás, szolgáltatások 

3. Környezetünk 

Az otthon bemutatása 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

A városi és vidéki élet összehasonlítása 

Környezetvédelem 

Időjárás, természeti katasztrófák 

4. Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása 

Tantárgyak rendszere 

A nyelvtanulás szerepe 

Iskolai hagyományok 

5. A munka világa 

Pályaválasztás 

Munkavállalás lehetőségei itthon és külföldön 

Életmód 

Napirend, időbeosztás 
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Kedvenc ételek, magyar ételspecialitások 

Étkezés otthon, házon kívül 

Az egészséges életmód 

Gyakori betegségek, gyógykezelés 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Hobbik 

Színház, mozi, koncert 

Sportolás 

Olvasás, rádió, tévé, videó, Internet 

Kulturális események 

7. Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, tömegközlekedés 

Nyaralás itthon, illetve külföldön 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

8. Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

A tudományos és technikai fejlődés pozitív illetve negatív hatása 

9. Társadalmi problémák 

Bűn, bűnmegelőzés 

Munkanélküliek, hajléktalanok 

10. Gazdaság 

Családi gazdálkodás 

A pénz szerepe a mindennapokban 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

9.4 Latin nyelv 

1. Források 

A vizsgázó nyelvi és tartalmi szempontból egyaránt ismeri legalább az alábbi szerzők 

egyes eredeti műveit vagy azok részleteit:  

Marcus Tullius Cicero,  

Caius Iulius Caesar,  

Caius Valerius Catullus,  

Publius Vergilius Maro,  

Titus Livius,  

Quintus Horatius Flaccus,  
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Publius Ovidius Naso,  

Cornelius Tacitus, 

Plinius Minor  

továbbá az ókeresztény irodalom (pl. Augustinus) és a magyarországi latinság (pl. 

Janus Pannonius, Bonfini, Istvánffy, Forgách) legalább egy-egy eredeti műve vagy 

annak részlete.  

Titus Lucretius Carus (emelt szint) 

Lucius Annaeus Seneca (emelt szint)  

A tanuló alapvető ismeretekkel rendelkezik a fenti szerzők eredeti nyelven 

megismert szövegein túli irodalmi és egyéb működéséről. 

2. Kulturális ismeretek 

A vizsgázó ismeri 

 a fenti források pontos megértéséhez és értelmezéséhez szükséges földrajzi, 

történelmi, gazdasági és kultúrtörténeti tudnivalókat,  

 a latin nyelvű műveltség időbeli és térbeli kiterjedésének kereteit, fontosabb 

szakaszait, különösen az antikvitás után megjelenő keresztény kultúra latin 

nyelvhasználatát, 

 a klasszikus antikvitás mindennapi életét, életkörülményeit (lakás, 

öltözködés, étkezés, család, szórakozóhelyek), a társadalmi érintkezés 

szokásait (társadalmi rétegek, államszervezet, közigazgatás), az adott 

társadalom alapértékeit, a fontosabb ünnepeket és rítusokat 

(áldozatbemutatás, jóslás),  

 az ókori Pannónia emlékeit és a latin nyelv jelentőségét a magyar kultúrában, 

 az ókeresztény kultúrát és az egyházi nyelvhasználatot, (emelt szint) 

 e kulturális értékeknek korunkra és az egyetemes kultúrára gyakorolt hatását, 

e kapcsolatrendszernek az általa megismert forrásokhoz köthető egyedi 

elemeit.  

3. Nyelvtani ismeretek 

A vizsgázó képes az adott latin szövegben előforduló lexikai elemek és nyelvi struktúrák 

pontos felismerésére, utóbbiak elemzésére, valamint képzésük, szerkesztésük 

bemutatására. 

A vizsgázó ismeri és tudja képezni a latin leíró nyelvtan alaktanának szabályos és 

rendhagyó alakjait, ismeri és képes alkalmazni a mondattan fontosabb szabályait. 

9.5 Fizika 

Mechanika 

1. Newton törvényei 

Newton I. törvénye (kölcsönhatás, mozgásállapot-változás, tehetetlenség, tömeg) 

Newton II. törvénye (Erőhatás, erő, eredő erő, lendület, lendületváltozás, 

lendületmegmaradás törvénye, zárt rendszer, erőfajták, szabaderő, kényszererő) 
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Newton III. törvénye 

2. Pontszerű és merev test egyensúlya 

Forgatónyomaték, erőpár, egyszerű gépek: emelő, csiga, tömegközéppont, egyensúlyi 

helyzetek 

3. Egyenes vonalú mozgások 

Anyagi pont, merev test fogalma, vonatkoztatási rendszer, pálya, út, elmozdulás 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás (sebesség, átlagsebesség, mozgást befolyásoló 

tényezők: súrlódás, közegellenállás) 

Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás (átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, 

gyorsulás, négyzetes úttörvény) 

Szabadesés, függőleges hajítás 

4. Periodikus mozgások 

Az egyenletes körmozgás (periódusidő, fordulatszám, kerületi sebesség, szögelfordulás, 

szögsebesség, centripetális gyorsulás, centripetális erő) 

Harmonikus rezgőmozgás (kitérés, amplitúdó, fázis, rezgésidő, frekvencia, kitérés-idő, 

sebesség-idő, gyorsulás-idő grafikon, csillapított és csillapítatlan rezgések, rezgő 

rendszer energiája, szabad-rezgés, kényszerrezgés, rezonancia, matematikai inga) 

5. Mechanikai hullámok 

Mechanikai hullámok (longitudinális, transzverzális hullám, hullámhossz, terjedési 

sebesség, frekvencia, visszaverődés, törés jelensége, beesési, visszaverődési, törési szög, 

törésmutató, polarizáció, interferencia, elhajlás) 

A hang (Hangforrás, hanghullámok, hangerősség, hangmagasság, hangszín, állóhullám) 

6. Folyadékok és gázok mechanikája 

A légnyomás kimutatása és mérése, Pascal törvénye, hidrosztatikai nyomás felhajtóerő, 

felületi feszültség, közegellenállás, kontinuitási törvény, Bernoulli-törvény 

HŐTAN 

7. Hőtágulás 

Szilárd anyag lineáris, térfogati hőtágulása, folyadékok hőtágulása, hőtágulás a természeti 

jelenségekben, a technikai folyamatokban, a víz viselkedése hőtágulás szempontjából 

8. Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői között) 

Egyensúlyi állapot, hőmérséklet, nyomás, térfogat, belső energia, anyagmennyiség, mól, 

Avogadro törvénye, kinetikus gázmodell 

Gay-Lussac I. és II. törvénye, Boyle-Mariotte törvénye, egyesített gáztörvény, 

állapotegyenlet, ideális gáz, izobár, izochor, izoterm állapotváltozás 

9. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban  

Termikus, mechanikai kölcsönhatás, hőmennyiség, munkavégzés, a termodinamika I. 

főtétele, zárt rendszer, belső energia, adiabatikus állapotváltozás, fajhő, hőkapacitás, 

gázok fajhői, halmazállapotváltozások, II. főtétel 
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ELEKTROMÁGNESSÉG 

10. Elektromos mező 

Elektrosztatikai alapjelenségek, kétféle elektromos töltés, vezetők és szigetelők, 

elektroszkóp, elektromos megosztás, Coulomb-törvény, a töltésmegmaradás törvénye, az 

elektromos mező jellemzése, térerősség, erővonalak, ~fluxus, feszültség, homogén mező, 

töltések mozgása elektromos mezőben, töltés, térerősség, töltések elhelyezkedése 

vezetőkön, térerősség a vezetők belsejében és felületén, csúcshatás, az elektromos mező 

árnyékolása, földelés, kondenzátorok, kapacitás, síkkondenzátor, feltöltött kondenzátor 

energiája 

11. Egyenáram 

Elektromos áramerősség, feszültségforrás, áramforrás, áramerősség- és feszültségmérő 

műszerek, Ohm törvénye, ellenállás, vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás, változtatható 

ellenállás, ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, az eredő ellenállás, az 

egyenáram hatásai, munkája és teljesítménye, hő-, mágneses, vegyi hatás, galvánelemek, 

akkumulátor, félvezetők, félvezető eszközök 

12. Az időben állandó mágneses mező 

Mágneses alapjelenségek, a dipólus fogalma, mágnesezhetőség, a Föld mágneses mezeje, 

iránytű, a mágneses mező jellemzése, indukcióvektor, indukcióvonalak, indukciófluxus, 

az áram mágneses mezeje, egyenes tekercs mágneses mezeje, homogén mágneses mező, 

elektromágnes, vasmag, mágneses erőhatások, a mágneses mező erőhatása áramjárta 

vezetőre, Lorentz-erő, részecskegyorsító berendezés 

13. Az időben változó mágneses mező 

Az indukció alapjelensége, mozgási indukció, nyugalmi indukció, Lenz törvénye, 

önindukció, tekercs mágneses energiája. A váltakozó áram, a váltakozó áram fogalma, 

generátor, motor, dinamó, pillanatnyi, maximális és effektív feszültség és áramerősség, a 

váltakozó áram teljesítménye és munkája, transzformátor 

OPTIKA 

14. A fény, mint elektromágneses hullám 

Az elektromágneses hullámok spektruma, terjedési tulajdonságok, fénysebesség, 

hullámjelenségek: a visszaverődés és törés törvényei - Snellius-Descartes törvény, 

prizma, abszolút és relatív törésmutató, teljes visszaverődés, határszög (száloptika), 

diszperzió, színképek, homogén és összetett színek, fényinterferencia, fénypolarizáció, 

polárszűrő, lézerfény 

15. A geometriai fénytani leképezés 

Fényforrás, fénynyaláb, fénysugár, az optikai kép fogalma -valódi, látszólagos-, síktükör, 

lapos gömbtükrök -homorú, domború-, vékony lencsék -gyűjtő, szóró-, fókusztávolság, 

dioptria, leképezési törvény, nagyítás, egyszerű nagyító, fényképezőgép, vetítő, 

mikroszkóp, távcső, a szem és a látás, rövidlátás, távollátás, szemüveg 

ATOMFIZIKA, MAGFIZIKA 

16. Az anyag szerkezete, az atom szerkezete 

Atom, molekula, ion, elem, Avogadro-szám, relatív atomtömeg, atomi tömegegység 
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Az atom szerkezete: elektron, elemi töltés, elektronburok, Rutherford-féle atommodell, 

atommag, Bohr-féle atommodell, energiaszintek, Bohr-posztulátumok, alapállapot, 

gerjesztett állapot, ionizációs energia, fotoeffektus, fotocella 

17. Az atommag összetétele  

Proton, neutron, nukleon, rendszám, tömegszám, izotóp, erős (nukleáris) kölcsönhatás, 

magerő, tömeghiány, kötési energia 

18. Radioaktivitás, maghasadás 

Radioaktív bomlás, α-, β-, γ-sugárzás, magreakció, felezési idő, bomlási törvény, 

aktivitás, mesterséges radioaktivitás, sugárzásmérő detektorok, hasadási reakció, 

hasadási termék, lassítás, láncreakció, hasadási energia, szabályozott láncreakció, 

atomreaktor, atomerőmű, atomenergia, szabályozatlan láncreakció, atombomba 

GRAVITÁCIÓ, CSILLAGÁSZAT 

19. Csillagászat 

Fényév, vizsgálati módszerek, eszközök, Naprendszer, Nap, Hold, üstökösök, meteoritok, 

a csillagok, a Tejútrendszer, galaxisok, az Ősrobbanás elmélete, a táguló Univerzum 

20. A gravitációs mező 

Az általános tömegvonzás törvénye, a bolygómozgás Kepler-törvényei, súly és 

súlytalanság, nehézségi erő, potenciális energia homogén gravitációs mezőben, kozmikus 

sebességek 

FIZIKA- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI ISMERETEK 

1. A fizikatörténet fontosabb személyiségei 

Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Huygens, Watt, Ohm, Joule, 

Ampère, Faraday, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, J. J. Thomson, Rutherford, Curie-család, 

Planck, Bohr, Einstein, Kármán Tódor, Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő. 

2. Felfedezések, találmányok, elméletek 

Geo- és heliocentrikus világkép, „Égi és földi mechanika egyesítése”, távcső, 

mikroszkóp, vetítő, a fény természetének problémája, gőzgép és alkalmazásai, dinamó, 

generátor, elektromotor, az elektromágnesség egységes elmélete, belsőégésű motorok, az 

elektron felfedezésének története, radioaktivitás, az atomenergia alkalmazása, 

röntgensugárzás, kvantummechanika, az űrhajózás történetének legfontosabb 

eredményei, félvezetők 

9.6 Biológia 

1. Az egészséges táplálkozás 

2. A keringési rendszer egészsége, betegségei 

3. A légzési szervrendszer egészsége 

4. A kiválasztó szervrendszer egészsége 

5. A mozgási szervrendszer egészsége 

6. Az immunrendszer és az egészség kapcsolata 

7. Kockázati tényezők a betegségek kialakulásában 



150 

8. Érzékszerveink védelme 

9. A stressz, a stresszoldás célszerű és veszélyes módjai 

10. Családtervezés 

11. A természetvédelem múltja és lehetőségei lakóhelyünk környékén 

12. A vizek tisztasága 

13. Légszennyezés, levegőtisztaság 

14. A hulladékkezelés lehetőségei 

15. Az energiatermelés módjai, biológiai következményeik 

16. Vegyszerek a háztartásban és a mezőgazdaságban 

17. Az egészséges lakóház 

18. Közlekedés, fogyasztási szokásaink és környezetünk védelme 

19. Állat- és növényfajok védelmének módjai 

20. Globális megoldások a környezet- és természetvédelemben 

9.7 Földrajz 

Általános természetföldrajz, a kontinensek, illetve Magyarország természetföldrajza 

Térképi ismeretek  

Kozmikus környezetünk  

A geoszférák földrajza  

 - A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai  

 - A vízburok földrajza  

 - A légkör földrajza  

Földrajzi övezetesség  

A kontinensek természetföldrajza  

Magyarország és tájainak természetföldrajza  

Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi-gazdasági földrajz 

Társadalmi folyamatok a 21. század elején  

A világgazdaság jellemző folyamatai  

Magyarország földrajza. Helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői 

Globális kihívások - a fenntarthatóság kérdőjele 

9.8 Informatika 

A középszintű gyakorlati vizsga követelményei informatika tantárgyból 
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I. Szövegszerkesztés 

1. A szövegszerkesztő használata 

A program indítása 

A munkakörnyezet beállítása 

A szövegszerkesztő menürendszere 

Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása 

2. Szövegszerkesztési alapok 

Szövegbevitel, szövegjavítás 

Karakterformázás 

Bekezdésformázás  

Felsorolás, számozás 

Tabulátorok használata 

Oldalformázás 

Szakaszformázás 

3. Szövegjavítási funkciók 

Keresés és csere 

Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés 

Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás 

4. Táblázatok, grafikák a szövegben 

Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés 

Stílusok használata 

Tartalomjegyzék 

Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a szövegbe,  

valamint formázásuk 

II. Táblázatkezelés 

1. A táblázatkezelő használata 

A program indítása 

A munkakörnyezet beállítása 

A táblázatkezelő menürendszere 

A táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása 

2. A táblázatok felépítése 

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

3. Adatok a táblázatokban 

Adattípusok, számformátumok 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 
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Adatok rendezése, kigyűjtése 

A cellahivatkozások használata 

Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény 

4. Táblázatformázás 

Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése 

Karakter-, cella- és tartomány-formázások 

Cellák és tartományok másolása 

5. Táblázatok, szövegek, diagramok 

Egyszerű táblázat készítése 

Formázási lehetőségek 

Objektumok beillesztése 

Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése 

6. Problémamegoldás táblázatkezelővel 

Tantárgyi feladatok megoldása 

A mindennapi életben előforduló problémák 

III. Adatbázis-kezelés 

1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

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

2. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata 

Adattípusok 

Adatbevitel, adatok módosítása, törlése 

Adatbázisok létrehozása, karbantartása, adattáblák közötti kapcsolatok 

3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek 

Lekérdezések, függvények használata :MAX( ),(MIN( ),COUNT( ), SUM( ), AVG( ), 

YEAR( ), MONTH( ), DAY( ), NOW( ),HOUR( ), MINUTE( ) SECOND( ) függvények 

Keresés, válogatás, szűrés, rendezés 

Összesítés 

4. Képernyő és nyomtatási formátumok 

Űrlapok használata 

Jelentések használata 

IV. Web-lap készítés 

1. Weblap készítés 

Hálózati dokumentumok szerkezete 

Weblap készítése Web-szerkesztővel 

Formázási lehetőségek 
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V. Prezentáció és grafika 

1. Prezentáció (bemutató) 

A program indítása 

A munkakörnyezet beállítása 

A program menürendszere 

Prezentációs anyag elkészítése (szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, hang, 

animáció, dia-minta…) és formázása 

2. Grafika 

A program indítása 

A munkakörnyezet beállítása 

A program menürendszere 

Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása 

Képek beillesztése, formázása 

A középszintű szóbeli vizsga témakörei informatika tantárgyból 

1. A kommunikáció 

A kommunikáció általános modellje 

Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek 

Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban 

Közhasznú információs források 

2. Információ és társadalom 

Az informatika fejlődéstörténete  

A modern információs társadalom jellemzői 

Informatika és etika 

Jogi ismeretek 

3. Jelátalakítás és kódolás 

Analóg és digitális jelek 

Az adat és az adatmennyiség 

Bináris számábrázolás 

Bináris karakterábrázolás 

Bináris kép- és színkódolás 

Bináris hangkódolás 

4. A számítógép felépítése 

A Neumann-elvű számítógépek 

A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi feldolgozó egység, memória, 

buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, tápegység, alaplap 
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A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, 

bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak 

A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése 

Hálózatok 

5. Az operációs rendszer és főbb feladatai 

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

felülete 

Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése 

Állományok típusai, keresés a háttértárakon 

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, 

nyomtatás, megnyitás 

Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, ki¬csomagolás, archiválás, adatvédelem 

A szoftver és a hardver karbantartó (segéd)programjai: víruskeresés és -irtás, víruspajzs, 

lemezkarbantartás, … 

A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, 

adatvédelem 

6. Kommunikáció az Interneten 

Elektronikus levelezési rendszer használata 

Állományok átvitele 

WWW 

Keresőrendszerek 

Távoli adatbázisok használata 

7. Könyvtárak 

A könyvtár fogalma, típusai 

Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia öve¬zet 

A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány 

A könyvtári szolgáltatások 

8. Dokumentumok 

Nyomtatott dokumentumok 

Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, 

mágneslemez, DVD) 

9. Tájékoztató eszközök 

Katalógusok 

Adatbázisok 

Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép) 
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9.9 Kémia 

1. Az atomszerkezet, a periódusos rendszer 

2. Az elsőrendű kémiai kötések 

3. A kovalens kötés a és a Π-kötés, valamint a delokalizált Π -kötés  

4. A másodrendű kémiai kötések 

5. A molekulák térszerkezete, polaritása 

6. A kristályrácsok 

7. A többkomponensű rendszerek (homogén, heterogén, kolloid ) 

8. Homogén rendszerek: az oldatok 

9. Kémiai átalakulások: a kémiai reakció és jelölései (képlet, egyenlet) 

10. A termokémia  

11. A reakciókinetika 

12. A megfordítható reakciók, a kémiai egyensúly 

13. A kémiai reakciók típusai: sav-bázis reakciók 

14. A vizes oldatok kémhatása ( közömbösítés, hidrolízis) 

15. A kémiai reakciók típusai: az elektronátmenettel járó reakciók 

16. Egyéb vizes oldatban lejátszódó kémiai reakciók: a csapadék, a gázfejlődéssel járó kémiai 

reakciók valamint az egyesülés, bomlás, disszociáció 

17. Elektrokémia: a galvánelemek 

18. Elektrokémia: az elektrolízis 

19. A hidrogén 

20. Halogén elemek és legfontosabb vegyületeik:a klór, a HCl és a kloridok 

21. Az oxigén, az ózon, oxidok, a víz 

22. A kén, a kén-dioxid, a kén-trioxid, a kénsav, a szulfátok 

23. A nitrogén, az ammónia 

24. A nitrogénoxidok, a salétromsav, a nitrátok 

25. A foszfor, a foszforsav, a foszfátok 

26. Az elemi szenek, a szénoxidjai, a szénsav, a karbonátok 

27. A szilícium, a szilícium-dioxid 

28. A fémek általános jellemzése  

29. Az s-mező fémei és legfontosabb vegyületeik  

30. A p-mező legfontosabb fémei 

31. A vas és réz csoport fémei 

32. A szerves vegyületek általános jellemzői 

33. A telített szénhidrogének 
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34. A telítetlen szénhidrogének 

35. Az aromás szénhidrogének 

36. Az oxigéntartalmú szerves vegyületek csoportosítása funkciós csoportjaik alapján 

37. Az alkoholok, fenolok és az éterek 

38. Az oxovegyületek 

39. A karbonsavak 

40. Az észterek, zsírok, olajok 

41. Az aminok 

42. A savamidok 

43. A nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 

44. Az aminosavak, a fehérjék, a nukleinsavak 

45. A szénhidrátok 

46. Műanyagok 

47. Energiagazdálkodás 

9.10 Rajz és vizuális kultúra 

Gyakorlati vizsga 

Általános szabályok 

A gyakorlati vizsgarész feladata egy portfolió összeállítása. Az adott vizsgarész produktuma 

gyakorlati munka eredményeként jön létre, de a vizsgának része az elkészült munkák szóbeli 

bemutatása is, ezért a portfólió tanári értékelése a szóbeli vizsga keretei között zajlik. 

A portfolió összeállításának szempontjai központilag adottak és évről évre ismétlődnek. A 

vizsgát megelőzően a vizsgaanyag kiválogatásához lehetőséget kell biztosítani a vizsgázó és a 

szaktanár közötti konzultációra. A vizsga során a vizsgabizottságot működtető intézménynek 

lehetőséget kell biztosítania a vizsgabizottság számára a vizsgaanyag rendezett körülmények 

között történő megtekintésére (pl. egy kiállítás formájában). 

Minden olyan esetben, amikor a tanulói jogviszony megszűnése miatt nem biztosíthatók a 

portfolió összeállításának megfelelő feltételei (pl. a vizsgázó által önállóan, ellenőrzött keretek 

között készült munkák összegyűjtése), a gyakorlati vizsga során a vizsgázók feladata egy 

központilag megadott témájú vizuális projektmunka elkészítése. 

A választhatóság érdekében minden évben legalább két központilag megadott projkettémát kell 

biztosítani, amelyek közül a vizsgázó egyet választ. Az elkészült projektmunkát a 

vizsgabizottságot működtető intézményben legkésőbb az adott vizsgaidőszak írásbeli 

vizsgáinak kezdetéig kell beadni. A beadott munkát a továbbiakban írásbeli feladatsorként kell 

kezelni. 

A gyakorlati vizsga feladatának jellemzői 

A portfolió/projekt mint a folyamatmérés egyik fontos eszköze kap szerepet a középszintű 

vizsgában. A portfolió jelentése: a vizsgázó korábbi tanulmányai során készült munkáiból 

megadott szempontok szerint összeválogat egy gyűjteményt, és azt a megfelelő módon, 

bemutatásra alkalmas formában kiállítja. Ez a gyűjtemény lehetőséget nyújt arra, hogy ne 



157 

csupán egy véletlenszerűen kiragadott vizsgamunkát értékeljünk, hanem több munkán keresztül 

az alkotóképesség folyamatába is betekintést nyerhessünk. 

A vizuális projekt egy bőséges asszociációs bázissal bíró téma vizuális feldolgozása szabadon 

választott eszközökkel. A projektmunka meghatározó vonása, hogy a téma feldolgozása önálló 

munkafolyamat eredménye. A végeredmény eléréséig vezető gondolatmenetet a vizsgázónak 

vizuálisan dokumentálnia is kell (pl. munkanaplóban). 

A portfolió összeállításának feltételei 

A portfolióba kizárólag ellenőrzött keretek között, a vizsgázó által készített és kiválogatott, 

lehetőleg az utolsó két tanév folyamán készült munkák kerülhetnek be. Ennek természetesen 

feltétele, hogy az adott időszakban, az iskolában készült munkákat megfelelő körülmények 

között megőrizzék. 

A portfoliónak 8 darab munkát kell tartalmaznia. A munkák mérete nem korlátozott. 

A portfolió összeállítása a következő szempontok szerint történik: 

Tartalmazzon 

1. két olyan munkát, amelyet sikeresnek tart a vizsgázó; 

2. egy olyan munkát, amelyet kevésbé tart sikeresnek a vizsgázó; 

3. egy olyan munkát, amelyet a legkedveltebb technikájával készített a vizsgázó; 

4. egy olyan munkát, amely egy tárgy tervezését dokumentálja (több rajz is lehet egy 

lapon); 

5. egy olyan munkát, amely látvány alapján készült tanulmányrajz, festmény vagy 

plasztika (fotója); 

6. egy olyan munkát, amely képet és szöveget együttesen alkalmazó kompozíció; 

7. egy olyan munkát, amely a vizsgázó által szabadon választott téma tetszőleges 

feldolgozása.  

A vizsgára kiválogatott munkákat a hitelesség érdekében a megfelelő jelölésekkel és a szaktanár 

aláírásával kell ellátni. 

A munkák hátoldalán szerepeljen a vizsgázó neve és a készítés dátuma, valamint a fenti listának 

megfelelő azonosító szám! (Pl. a 3. sorszámmal ellátott munkáról a vizsgáztatók tudni fogják, 

hogy a vizsgázó legkedveltebb technikájával készült munkájáról van szó.) 

Vizsga előtt a saját szaktanár aláírásával hitelesíti a kiválogatott anyagot, igazolva, hogy 

valóban az iskolában, az adott vizsgázó által készült munkák alkotják a portfólió anyagát. 

A portfolió bemutatása 

A kiválogatott anyaghoz kapcsolódva a vizsgázó szóban önállóan bemutatja, értékeli, értelmezi 

munkáját és indokolja a válogatását, ismerteti a munkáját irányító főbb gondolatokat. A 

bemutatást a vizsgacsoport szóbeli vizsgáinak keretében kell megtartani. 

A projektmunka elkészítése 

A munka szabadon választott eszközökkel történik, melyekről a vizsgázó önmaga gondoskodik. 

A munka mérete nem meghatározott. 

Az elkészült projektmunkát és a munkanaplót legkésőbb a vizsgaidőszak megkezdéséig le kell 

adni a vizsgabizottságot működtető intézménybe a készítő nevének és a választott témának a 
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feltüntetésével. A vizsgaanyag kezelése az írásbeli feladatsorra vonatkozó előírások szerint 

történik. 

9.11 Ének – zene 

Az ének-zene középszintű érettségi vizsga követelményeinek teljesítésével a vizsgázó az 

általános zenei műveltségéről ad számot. A sikeres vizsga bizonyítja, hogy a vizsgázó 

rendelkezik olyan jártasságokkal, készségekkel, képességekkel és ismeretekkel a zenei 

befogadás és a reprodukálás területén, amelyek alkalmassá teszik őt a mindennapi életben a 

zeneművészet iránti fogékonyság és kötődés kifejezésére. 

A középszintű szóbeli tételsorokat a kérdező tanár a részletes vizsgakövetelmények és a helyi 

tantervekben található témakörök alapján állítja össze. A részletes követelményekben és az 

iskola helyi tantervében szereplő témakörökből és műjegyzékből (népzene, műzene) a kérdező 

tanár egy bőséges kínálatot ad, amelyből a diák felkészül. Ebből a kínálatból a későbbiekben 

kiválasztja azt a 20-20 altételt, amely a vizsga tárgyát képezi. A konkrét altételeket a vizsgázók 

előzetesen nem ismerhetik meg. 

A tételsor A-B-C altételsorokból áll. Az altételsoroknak is húsz-húsz altételt kell tartalmazniuk. 

1. Reprodukálás 

1.1. Éneklés 

A műjegyzék mint ajánlás alapján összeállított dalanyag ismerete kötelező.  

Általános követelmény:  - helyes hangzóformálás, 

 - pontos szövegejtés, 

 - intonációs biztonság, 

1.1.1. Népzene - stílusnak megfelelő, kifejező előadás 

A tételekben szereplő népdalok előadása szöveggel, emlékezetből. Ezen belül: eltérő stílusú 

magyar népdalok, egy nemzetiségi vagy más népek dala, mely saját nyelven is előadható. A 

népdalokat több versszak esetén legalább kettő versszakkal kell előadni 

1.1.2. Műzene 

A dalok szöveges előadása műfordításban vagy eredeti nyelven történhet. 

Középkor: 

Gregorián dallam éneklése latin szöveggel, emlékezetből. Trubadúr vagy trouvère dallam 

előadása szöveggel, emlékezetből. 

Reneszánsz  

Históriás ének szöveges megszólaltatása emlékezetből. Ungaresca dallam éneklése 

szolmizálva, emlékezetből. 

Barokk  

Virágének előadása szöveggel, emlékezetből. Korál dallam éneklése magyar vagy eredeti 

szöveggel, emlékezetből. Könnyebb ária vagy dal szöveges éneklése emlékezetből 

(tanári) zongorakísérettel. Barokk hangszeres zeneműrészlet hangszeres bemutatása vagy 

éneklése emlékezetből, szolmizálva vagy abszolút névvel 

Bécsi klasszika  

J. Haydn, W. A. Mozart és L. van Beethoven egy-egy dalának éneklése emlékezetből, 

(tanári) zongorakísérettel. J. Haydn, W. A. Mozart vagy L. van Beethoven egy 

hangszeres zeneműve jellegzetes periódus terjedelmű témájának hangszeres bemutatása 

vagy éneklése emlékezetből, szolmizálva vagy abszolút névvel 
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1.1.3. Felismerő kottaolvasás/Lapról olvasás  

Felismerő kottaolvasás: középnehéz, periódus terjedelmű, modulálás nélküli dallam éneklése 

szolmizálva vagy hangnévvel (2#-2b-ig). 

1.2. Műelemzés 

1.2.1. Népzene  

Az énekelt régi és új stílusú magyar népdalok elemzése a következő szempontok alapján: 

dallamvonal, sorszerkezet, szótagszám, hangkészlet, hangsor megállapítása, besorolás az 

alapvető stílusrétegekbe. Általános követelmény az énekelt anyaghoz kapcsolódó népzenei 

ismeretek: téma- és ünnepkör szerinti besorolás. 

1.1.2. Műzene  

Általános követelmény: az énekelt anyaghoz kötődő általános zenetörténeti ismeretek, 

történelmi ismeretek, a társművészetekkel való kapcsolatok (irodalom, képzőművészet, 

építészet) vázlatos kifejtése 

Középkor 

Az énekelt dallam elemzése, a stílus jellegzetes vonásainak bemutatása kottakép alapján 

(a ritmus, a dallam és a szöveg sajátosságai, egyéb kapcsolódások). 

Reneszánsz 

Az énekelt dallam elemzése, a stílus jellegzetes vonásainak bemutatása kottakép alapján 

(a ritmus, a dallam és a szöveg sajátosságai, egyéb kapcsolódások). 

Barokk  

Az énekelt dallam elemzése, a stílus jellegzetes vonásainak bemutatása kottakép alapján 

(a ritmus, a dallam, a szöveg sajátosságai). 

Bécsi klasszika  

Az énekelt dallam elemzése, a stílus jellegzetes vonásainak bemutatása kottakép alapján 

(a ritmus, a dallam, a szöveg sajátosságai, kapcsolódásuk, formai elemzés) 

2. Befogadás 

2.1. Zenetörténet 

2.1.1. Népzene 

A magyar népdalok stílusrétegei: a régi és az új stílus jellemzőinek ismerete (dallamvonal, 

szerkezet, hangkészlet). A tanult népdalokhoz kapcsolódó népszokások, jeles napok ismerete. 

A népzenegyűjtés és rendszerezés vázlatos áttekintése. A rendszerezés szempontjai 

2.1.2. Műzene 

A zenetörténeti korszakok általános jellemzése, a társművészeti kapcsolódások bemutatása. A 

korszakok történelmi, társadalmi hátterének átfogó ismerete. 

Középkor 

A gregorián ének általános jellemzése. A zenei írásbeliség kialakulása, a kottaírás 

fejlődése (Arezzoi Guido munkássága). A zsoltár, a himnusz, a mise fogalmának 

meghatározása. Az énekes világi zene általános jellemzése (trubadúr, trouvère dallamok). 

Reneszánsz  

A vokális műfajok ismerete, a műfaji jellemzők meghatározása (mise, motetta, madrigál). 

A magyarországi reneszánsz zene általános bemutatása. A homofon és polifon 

szerkesztési mód kottakép alapján történő felismerése és értelmezése 
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Barokk 

J. S. Bach, G. F. Händel munkásságának vázlatos ismertetése, főbb műveik felsorolása. 

A korál, a passió, az oratórium, a kantáta, a barokk opera meghatározása. A korál 

szerepének ismertetése. A da capo-s ária formai ismerete. Barokk hangszeres formák 

(rondó, variáció), műfajok (concerto, concerto grosso, szvit, prelúdium, fúga) 

értelmezése. A barokk zenekar összetételének és jellemző hangszereinek felsorolása 

Bécsi klasszika  

J. Haydn, W. A. Mozart és L. van Beethoven munkásságának vázlatos ismertetése, főbb 

műveik felsorolása. A klasszikus periódus, a két-, illetve háromtagú formák 

meghatározása. Jellemző műfajok (szonáta, szimfónia, vonósnégyes, klasszikus 

versenymű, klasszikus opera, klasszikus dal) általános bemutatása. A klasszikus 

szimfonikus zenekar összetételének meghatározása 

Romantika 

A romantikus dal és jellegzetes vonásainak ismerete. A dalciklus fogalma. A 

programzene meghatározása. A szimfonikus költemény műfaji meghatározása. Liszt 

Ferenc munkásságának vázlatos ismertetése, főbb műveinek felsorolása. A nemzeti 

romantika jellemzése. Erkel Ferenc munkásságának vázlatos ismertetése, főbb műveinek 

felsorolása 

A 19-20. század fordulója 

A zenei impresszionizmus bemutatása (melodika, hangkészlet, hangszerelés), zenei 

törekvések a századfordulón 

20. századi és kortárs zene 

Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságának bemutatása (életút, főbb művek). A 20. 

század főbb zenei irányzatainak megnevezése, lényegük ismerete (neoklasszicizmus, 

folklorizmus, expresszionizmus). Komponálási technika (dodekafónia) megnevezése, 

lényegének ismerete. Az amerikai zene fejlődésének, a dzsessznek és hatásának leíró 

jellegű, általános bemutatása. 

2.2. Zenefelismerés Műzene 

Műjegyzékben szereplő művek felismerése CD-ről történő lejátszás alapján. Valamennyi, a 

műjegyzékben szereplő művet általában az alábbiak szerint kell azonosítani: 

- korszak illetve évszázad, 

- zeneszerző, 

- mű címe, részlet (tétel) címe, 

- műfaj, 

- forma.  

2.2.1. Népzene 

Népi hangszerek: furulya, duda, citera, tekerő, cimbalom, tárogató, népi zenekar hangszereinek 

felismerése, megnevezése 

2.3. Zeneelmélet 

A tanult anyagban leggyakrabban előforduló zenei műszavak, fogalmak, előadási jelek (lásd 

Szakkifejezések), hangszerek ismerete. 

Dallamok olvasása és írása violinkulcsban. Dallamok olvasása violinkulcsban, írása violin- és 

basszuskulcsban. A módosítójelek használata az ötvonalas rendszerben (kereszt, bé, feloldójel). 

Törzshangok és egyszeresen módosított hangok lejegyzése az ötvonalas rendszerben. Oktávig 

terjedő valamennyi kis, nagy, tiszta hangköz, alaphelyzetű hármashangzat (dúr, moll, szűkített, 
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bővített) ismerete és lejegyzése szolmizációs nevekkel és az ötvonalas rendszerben (2#-2b-ig) 

adott hangra. Decimáig terjedő valamennyi (egyszeres módosítással kottázható) hangköz, 

alaphelyzetű hármashangzatok és fordításaik (dúr, moll, szűkített, bővített) ismerete, lejegyzése 

szolmizációs nevekkel és az ötvonalas rendszerben (4#-4b-ig) adott hangra. A -ton, a -chord, 

és a hétfokú (modális, dúr, moll) hangsorok ismerete, felismerésük és lejegyzésük betűkotta 

segítségével. A teljes kvintkör ismerete. A ritmusértékek, ritmusképletek, a 2/4, 4/4, 3/4, 3/8, 

6/8-os metrum ismerete. Szekvencia szerkesztése. 

2.4. Dallamírás 

Egy egyszólamú, hangnemben maradó, periódus terjedelmű dallam átírása betűkottából a 

vonalrendszerbe violinkulcsban (2# - 2b-ig), vagy fordítva, vonalrendszerből betűkottára. 

A műjegyzék énekes anyaga és a zenefelismerés hangzó anyaga középszinten ajánlást, 

válogatási lehetőséget kínál. 

A szakkifejezések és fogalmak a részletes vizsgakövetelmények anyagát képezik. 

9.12 Testnevelés 

Elméleti ismeretek 

A magyar sportsikerek 

Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. 

Két választott helyi tantervben szereplő sportágban az adott év hazai legfontosabb 

eredményeinek ismerete. 

A harmonikus testi fejlődés 

A gyermekek testi fejlődésének rövid jellemzése általános és középiskolás korban. (magasság, 

test-súly, iskola érettség mozgásos cselekvések) 

Az egészséges életmód 

Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód kialakításához szükséges alapvető 

ismeretekben és összefüggésekben. 

Az egészséges életmód összetevőinek értelmezése: egészséges táplálkozás, optimális testsúly, 

aktív pihenés, testi higiénia, lelki egyensúly, a szabadidő hasznos eltöltése, prevenció. 

Testi képességek 

Az erő, a gyorsaság, az állóképesség értelmezése. 

A képességek szerepe a teljesítményben. 

Az edzettségi állapot mérése, a pulzusszám alakulása terhelésre, az erőfejlesztés szabályai. 

Egy választott képesség fejlesztésének alap módszerei. 

Az ügyesség, mint összetett koordinációs képesség értelmezése. 

Gimnasztika 

Az óra szervezéséhez szükséges vezényszavak és végrehajtásuk. 

Gyakorlatok javaslata az erő, a gyorsaság, az állóképesség és az ügyesség fejlesztésére, a 

testrészek (izomcsoportok) foglalkoztatására.  

Testtartásjavító és légző gyakorlatok. 

5-8 perces általános bemelegítés tervezése. 

Atlétika 

A tanult atlétikai futó, ugró és dobó versenyszámok ismerete és összehasonlításuk a 

végrehajtáshoz szükséges kondicionális képességek szempontjából. 
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Torna 

A női és férfi torna versenyszámai ismertetése. 

A talajgyakorlat és a tanult szergyakorlatok elemeinek és elemkapcsolatainak megnevezése. 

A legfontosabb balesetmegelőző eljárások egészségvédelmi feladatok ismertetése. 

Segítségadás gyakorlásnál.  

Ritmikus gimnasztika 

Az RG előkészítő, fő és kiegészítő mozgásrendszerének ismertetése. 

A sajátosan szép mozgás jellemzőinek leírása. 

Az RG versenyszámainak felsorolása, rövid bemutatása. 

Mozgás és zene kapcsolatának ismertetése. 

Küzdősportok, önvédelem 

Alsó, felső tagozatos és középiskolás tanulók részére 2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték 

ismertetése és a választás indoklása. 

Úszás 

Az úszás higiénéjének ismerete. 

Két úszásnem technikai végrehajtásának leírása. 

A vízből mentés alapjainak ismerete. 

Testnevelési és sportjátékok 

Labda érintéssel, vezetéssel, átadással, célfelületre történő továbbítással és az összjátékkal 

kapcsolatos testnevelési játékok ismerete, elemenként 3-3 játék.  

Egy választott sportjáték alapvető szabályainak ismertetése (pálya méretek, játékosok száma, 

idő-szabályok, eredményszámítás, támadásra és védekezésre vonatkozó szabályok) 

Természetben űzhető sportok 

A természetben végzett mozgások jellemző sajátosságainak felsorolása. 

Egy választott természetben űzhető sportág jellegzetességeinek és legfontosabb szabályainak 

ismertetése. (sí, kerékpár, természetjárás, evezés, görkorcsolya. stb.) 

Alapvető ismeretek a táborozások előnyeiről. 

Gyakorlati ismeretek 

Testi képességek 

A főbb izomcsoportokra ható ötállomásos köredzéses feladatsor tervezése, kitérve az 

állomásokon végzett feladatok hatására, és a teljesítménytényezők meghatározására 

(ismétlésszám, sorozatszám, intenzitás, pihenő idő). 

Gimnasztika 

Lányok: Kötélmászás állásból, teljes magasságig időre, mászókulcsolással.  

Fiúk: függeszkedés állásból, teljes magasságig. 

48 ütemű szabadgyakorlat tervezése és bemutatása, betartva a fokozatosság elvét. A gyakorlat 

érté-két emeli a zenére történő bemutatás. 

Atlétika 

Futások 

60 méteres síkfutás térdelőrajttal. 

Lányok: min. idő: 9,6 sec 

Fiúk: min. idő: 8,5 sec 

2000 méteres síkfutás. 

Lányok: min. idő: 10 perc 

Fiúk: min. idő: 8,5 sec 

Ugrások 
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A két ugrószámból egy választása kötelező. Az ugrás technikája egyénileg választható. 

Magasugrás 

Lányok: min magasság: 110 cm 

Fiúk: min. magasság: 135 cm 

Távolugrás 

Lányok: min. távolság 350 cm 

Fiúk: min. távolság: 430 cm 

Dobások 

Egy dobószám szabadon választott technikával történő bemutatása. 

Kislabdahajítás 

Lányok: min. távolság: 25 méter 

Fiúk: min. távolság: 35 méter 

Súlylökés 

Lányok : 4 kg-os súlygolyóval, min. távolság: 6 m. 

Fiúk: 6,25 kg-os súlygolyóval, min. távolság: 8 m. 

Torna 

A talaj és a szekrényugrás bemutatása kötelező, egy szer kötelezően választható. 

Lányoknál választható: felemáskorlát, gerenda, ritmikus gimnasztika. 

Fiúknál a szer lehet: gyűrű, nyújtó vagy korlát. 

Talajtorna 

Öt különböző gyakorlatelemből összefüggő gyakorlat összeállítása és bemutatása. 

Kötelező elemek: gurulóátfordulás, fejállás, tarkóállás, kézállás, mérlegállás 

Javasolt elemek: kézenátfordulások, billenések, összekötő elemek. 

A zenére történő végrehajtás, a nehezebb elemek bemutatása és az elemek kapcsolása emelik 

a gyakorlat értékét. 

Szekrényugrás 

Egy tanult támaszugrás bemutatása. 

Lányok 4 részes keresztbe állított, fiúk 5 részes hosszában felállított szekrényen. 

Az ugrás értékét a dobbantó távolsága, az ugrás első íve, a leérkezés biztonsága és az ugrás 

nehézségi foka emeli. 

Felemáskorlát 

4 különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása. 

Kötelező elemek: ostorlendület, térdfellendülés, kelepfellendülés a felső karfára, alugrás. 

Ajánlott elemek: kelepfelhúzódás, támaszhelyzetek, malomforgás, kelepforgás. 

A nehezebb elemek bemutatása és az elemek kapcsolása emelik a gyakorlat értékét. 

Gerenda 

5 különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása. 

Kötelező elemek: járás, felugrás, testfordulat, hasonfekvés, leugrás. 

Ajánlott elemek: szökdelések, térdelés és térdelőtámasz, fekvőtámasz, hanyatt fekvés, 

gurulóátfordulás stb. 

A nehezebb elemek bemutatása és az elemek kapcsolása emelik a gyakorlat értékét. 

Ritmikus gimnasztika 

Különböző elemekből álló szabadgyakorlat zenére történő bemutatása (a gyakorlat ideje 35-

45 sec.)  

Javasolt elemek: érintőjárás, hintalépés, keringőlépés, fordulatok, szökkenő hármaslépés, 

lebegő- és mérlegállás, lábemelések és lendítések, törzshullámok, ívelt és nyújtott kartartások 

stb. 

Egy választott kéziszerrel (labda, karika, kötél) 3 elem bemutatása. 

A nehezebb elemek bemutatása és az elemek kapcsolása emelik a gyakorlat értékét. 
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Gyűrü 

4 különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása. 

Kötelező elemek: alaplendület, zsugorlefüggés, lefüggés, leterpesztés 

Ajánlott elemek: futólagos támaszba kerülés, lebegő függés, hátsó függés, vállátfordulás 

előre, homorított leugrás stb. 

A nehezebb elemek bemutatása és az elemek kapcsolása emelik a gyakorlat értékét. 

Nyújtó 

4 különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása. 

Kötelező elemek: alaplendület, térd fellendülés, kelepforgás, alugrás 

Ajánlott elemek: malom fellendülés, nyílugrás stb. 

A nehezebb elemek bemutatása és az elemek kapcsolása emelik a gyakorlat értékét. 

Korlát 

4 különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása. 

Kötelező elemek: alaplendület támaszban vagy felkarfüggésben, felkarfüggés, pedzés, 

kanyarlati leugrás. 

Ajánlott elemek: billenések, emelések, saslendület, vállállás stb. 

A nehezebb elemek bemutatása és az elemek kapcsolása emelik a gyakorlat értékét. 

A küzdősportok és önvédelem vagy az úszás közül az egyik választása kötelező. 

Küzdősportok, önvédelem 

A grundbirkózás szabályai szerint folytatott 1 menetes küzdelem hasonló testsúlyú társ ellen. 

Judo gurulás előre. 

Úszás 

Mellúszás 50 méteres távon fejesugrással indulva. 

Egy tanult másik úszásnemben 25 méter leúszása. 

Vízből mentés: a medence széléről beugorva az 5 m-re elhelyezett tárgy vízbiztos partra 

szállítása. 

Testnevelési és sportjátékok 

Két sportjáték választása kötelező. 

Kézilabda 

Kapuralövés gyorsindítás után: Saját védővonalról indulva átadás a félpályánál álló társnak 

futás közben visszakapott labda vezetése után egykezes beugrásos kapuralövés. 3 kísérletből 1 

eredményes kapuralövést kell végrehajtani. 

Távolba dobás tetszőleges lendületszerzéssel kézilabdával (3 kísérlet) 

Lányok: min. 15 méter 

Fiúk: min. 23 méter 

Kosárlabda 

Félpályáról indulva kétkezes mellső átadás a büntető vonal magasságában az oldalvonalnál 

álló társnak, cselezés után futás a kosár felé, a visszakapott labdával leütés nélkül fektetett 

dobás. A gyakorlatot mindkét oldalra végre kell hajtani. A 3-3 kísérletből minimum 1 sikeres 

dobást végre kell hajtani. 

Büntető dobás egy-vagy két kézzel. 

5 kísérletből 1 sikeres dobást kell végrehajtani. 

Labdarúgás 

Labdaemelgetés váltott lábbal. 

Lányok: min. 4 db 

Fiúk: min. 8 db 

10 méter hosszú, 5 egyenlő távolságra lévő kapu között szlalom labdavezetésből kapura lövés 

10 méterről kis kapura. 3 kísérletből egy sikeres találatot kell végrehajtani. 
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Röplabda 

Kosárérintés folyamatosan fej fölé, max. 2 méteres sugarú körben. 

Kísérletek száma: 3 

Minimum követelmény: 6 érintés 

Alkarérintés folyamatosan fejfölé, max. 2 méteres sugarú körben. 

Kísérletek száma: 3 

Minimum követelmény: 4 érintés 

Nyitás bemutatása választott technikával: 5 kísérlet 

9.13 Társadalomismeret 

Egyén és közösség 

Az ember biológiai és társadalmi meghatározottsága. Különböző kultúrák emberképe. 

Beilleszkedés a társadalomba. Szocializáció és identitás. Társadalmi szerepek. A szocializáció 

alapvető közegei: család, iskola, kortárscsoport, média. Konfliktus és konfliktuskezelés. 

Kultúrák és közösségek. Sztereotípia és előítélet. Társadalmi értékrendek. A vallás jelentősége 

az egyén közösségi és magánéleti mivoltában.  

Kulturális sokféleség. A világ vallásai.   

Társadalmi együttélési szabályok. A társadalmi norma és normaátadás. A deviancia fogalma. 

A társadalmi normák szabályozó szerepe. Bűnözés és bűncselekmény.   

Jogok és kötelességek. A gyermekek jogai, diákjogok és kötelességek. A közélet és magánélet 

határai. A média felelőssége a közélet és magánélet megközelítésében. A közélet etikája. 

Az ifjúság sajátos helyzete a társadalomban. Mentálhigiénés problémák és beilleszkedési 

zavarok a felnőtté válás életszakaszában. A munkába lépés életszakasza.  

A társadalmi viszonyok 

A család fogalma és funkciói. Családi szerepek. Nemzedékek együttélése. Nők és férfiak a 

társadalomban: a két nem viszonyának változásai.   

Az iskola társadalmi szerepe. Az iskolai tudás jellegének átalakulása. Az iskola 

közösségteremtő és szocializációs funkciói.   

Az életmód fogalma és elemei. Fogyasztói magatartás. Lakóhely, étkezési és öltözködési 

szokások. Munkaidő, szabadidő.  

A helyi társadalom. A nemzet politikai és kulturális fogalmai. A magyar nemzettudat 

sajátosságai. A hazafiság történelmi példái. A nemzetiség fogalma. Magyarországi 

nemzetiségek. A roma népesség helyzetének sajátosságai.  

A társadalom rétegződése életkor, nemek, műveltség, vagyoni helyzet, foglalkozás, 

településformák, etnikum szerint.  A magyarországi egyházak, vallási közösségek. 

Multikulturális társadalomszemlélet. Demográfiai viszonyok.   

A társadalmi egyenlőtlenség. Méltányosság és igazságosság. A hátrányos helyzet fogalma. A 

hátrányos helyzet típusai: szegénység, testi és szellemi fogyatékosság. Karitatív tevékenység. 

Közösségi szolgálat, önkéntesség.  

A szociológia tudománya.  Tömegjelenségek. Tömeglélektan.  A média hatása 
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Jogi alapismeretek 

Az alapvető emberi jogok. Egyéni és közösségi jogok. Gyermeki és diákjogok. Állampolgári 

kötelességek.   

A politika fogalma. Magánérdek és közérdek. A demokratikus társadalmi és állami 

berendezkedés. A demokratikus közélet fő jellemzői. A hatalommegosztás elve.   

Magyarország alaptörvénye. A törvényhozó hatalom rendszere. A végrehajtó hatalom 

rendszere. A köztársasági elnök szerepe. Politikai pártok. 

A bíráskodás rendszere Magyarországon. Jogi alapismeretek: jogsérelem, jogorvoslat. A 

rendőrség jogai és kötelezettségei.  

Intézményrendszer 

Az önkormányzatiság fogalma. A helyi önkormányzatok szervezete és működése. A 

közigazgatás rendszere. A civil társadalom szervezetei.  

Az Európai Unió kialakulása és céljai. Az Európai Unió alapintézményei.   

Ügyek intézése 

Állampolgári dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, útlevél, 

adóazonosító, taj-kártya, jogosítvány.  

Az életmód 

A gazdasági növekedés dilemmái. A demográfiai folyamatok ellentmondásai. 

Kultúra és globalizáció  

A globalizáció folyamata. A fogyasztói társadalom válsága. A munka világának átalakulása. 

Az információs társadalom kialakulása. Az élethosszig tartó tanulás. A nemek közötti viszony 

és a család kulturális, gazdasági és társadalmi funkcióinak átalakulása.   

A növekedés határai  

A fenntarthatóság elvei. A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés hatása a természeti 

környezetre. A demográfiai robbanás társadalmi és gazdasági okai. A népesség csökkenése és 

az elöregedés hazánkban és más európai országokban. A környezetkímélő magatartás 

elterjedését ösztönző, illetve gátló tényezők.  

A gazdasági környezet 

A gazdaság alapintézményei, törvényszerűségei és gazdasági szereplői. A tulajdonformák. A 

vállalkozási formák fő jellemzői. 

Az állam gazdasági szerepvállalása  

Az állam gazdasági szerepvállalása. Állami költségvetés. Adópolitika. Az állam piaci és nem 

piaci feladatai. Az újraelosztási rendszerek.   

A fő makrogazdasági mutatók. A gazdasági növekedés, stagnálás, foglalkoztatottság, 

munkanélküliség, infláció, külső és belső egyensúly.   

Az Európai Unió fő gazdaságszervező elvei (szabad munkaerő- és tőkeáramlás, egységes 

valuta). 
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Pénzügyi ismeretek 

A pénz fogalma, szerepe, funkciói. A nemzetközi és a hazai bankrendszer.  Pénzügyi 

tranzakciók. Hitel (kamat, futamidő, fedezet, saját erő).  A pénzpiac fogalma. Az ár-bér spirál 

folyamata.  

A munka világa. Fogyasztó a piacgazdaságban  

A munkaviszony. Munkaadók és munkavállalók jogai és kötelezettségei. Hazai és nemzetközi 

munkaerő-piaci elvárások. Az adózás. Felkészülés a munkaerőpiacra való kilépésre: önéletrajz, 

motivációs levél. Az állásinterjú. Fogyasztás, beruházás, megtakarítás a háztartásban. A 

megtakarítás formái. A megfontolt hitelfelvétel. A fogyasztó jogai. 

9.14 Mozgóképkultúra és médiaismeret 

A képrögzítés és mozgásábrázolás alapjai és jellemzői, a technikai képalkotás és a 

mozgóképi történetmesélés előtörténete 

A mozgókép előtti mozgásábrázolási, történetalkotási törekvések azonosítása (a barlangrajztól 

a képregényig). 

A technikai kép létrehozására szolgáló eszközök (fényképezőgép, videokamera) kezelői szintű 

használata. 

A technikai kép jellemzői 

Rögzítés és ábrázolás mozzanatainak elkülönítése és kapcsolatuk értelmezése a mozgóképi 

szövegek elemzésében. 

A látvány mozgóképi megszervezése 

A beállítás és a képkivágat fogalmainak ontos használata; a plánfajták felismerése és 

alkalmazásuk értelmezése mozgóképi szövegek elemzésében. 

A kamera térbeli elhelyezésével és optikai beállításával kapcsolatos jelzések, illetve a 

kameramozgások és a beállítás elemeinek elrendezésével kapcsolatos jellegzetességek 

felismerése és magyarázata mozgóképi szöveg értelmezésében. 

Szerepjáték  

A szereplőválasztás változatainak (pl. civil vagy hivatásos) és a szereplő külső megjelenésének 

mint metakommunikációs jelzésnek a leírása és elemzése adott mozgóképi szöveg 

értelmezésében. 

A viselkedés szóbeli, vokális és metakommunikációs eszközeinek felismerése és értelmezése. 

Montázs  

A montázsjelenség felismerése, montázs és gondolkodás, illetve montázs és ábrázolás 

kapcsolatának (pl. a tér-idő felbontása és újraszervezése) ismerete és alkalmazása adott 

montázsmegoldások leírásában és értelmezésében. 

A lineáris/narratív, az asszociatív/expresszív, a belső montázs felismerése és a montázshatás 

értelmezése adott montázsmegoldások elemzésében. 

Mozgóképi elbeszélés 

A történetnek mint változássorozatnak az értelmezése; a történet időrendi és okozati 

láncolatának összeállítása adott mozgóképi szöveg értelmezésében. 
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A történet legfőbb alkotóelemeinek (expozíció, lezárás, fordulat és epizód) felismerése, 

elkülönítése adott mozgóképi szövegek értelmezésében. 

A történet, a cselekmény és az elbeszélés fogalmainak helyes használata és alkalmazása a 

mozgóképi szövegek értelmezésében. 

A médiaszövegek és a mozgóképi alkotások rendszerezése 

A médiaszövegek rendszerezése néhány fontosabb szempont szerint (pl. médiumok, a 

valósághoz való viszony, az alkotói szándék és nézői elvárás, a szöveg keletkezése és stílusa, 

továbbá televíziós műsortípusok). Ezen kategóriák alkalmazása. 

A valóság ábrázolásához való viszony 

A képi ábrázolás és a mágikus gondolkodás kultúrtörténeti kapcsolatának ismerete. A valóságos 

és a valószerű fogalmának ismerete. A fikciós és dokumentarista ábrázolásmód megjelenési 

formáinak felismerése és értelmezése. 

Cselekményelemzés 

Történet és cselekmény megkülönböztetése; a cselekmény tér-idő folyamatának és okozati 

rendjének összeállítása. 

A mozgóképi szövegek jelentése 

Jelentéstulajdonítás a legfontosabb filmnyelvi kódok (látványszervezés, szerepjáték, montázs, 

elbeszélés) értelmezésével adott mozgóképi szövegek esetében. 

Egyszerű mozgóképi vagy médiaszövegek megszerkesztése 

Szövegalkotási ismeretek és képességek bizonyítása (több beállításból álló, értelmes 

mozgóképi szekvencia vagy rövid terjedelmű alkotás megtervezése és kivitelezése a 

projektmunka során) 

A filmkultúra kettőssége 

A tömeg- és a magas/artisztikus kultúra fogalmának elhatárolása. A műfaji és a szerzői 

filmalkotások megkülönböztetése és összehasonlítása. Az archetípus fogalmának ismerete, 

archetípusok felismerése (pl. archetipikus konfliktusok, karakterek) és azok adott formáinak 

értelmezése. 

Műfaji jellemzők  

A tömegfilmek sajátosságainak (sztárkultusz, iparszerűség és gazdasági meghatározottság, 

nézőszám-maximalizálásra törekvés, szórakoztatás-központúság, műfajiság, fogyasztói minták 

kiváltása és követése, multiplex-terjesztés) felismerése és bemutatása adott közönségfilmek 

segítségével. 

Két szabadon választott tömegfilmi műfaj (pl. burleszk, melodráma, western, thriller, horror, 

sci-fi) bemutatása az adott műfajt reprezentáló alkotások jellemzésén keresztül a 

témaválasztásban, a motívumhasználatban és az elbeszélésmódban megfigyelhető 

hasonlóságok alapján. 

Korstílusok  

A téma-, szereplő- és környezetválasztás, a filmnyelvi kifejezőeszközök (látvány, montázs, 

történetmesélés) használata, a filmtörténeti hagyományokhoz való viszony és a film szerepéről 

való elképzelések szempontjából megfigyelhető stiláris hasonlóságok és különbségek 

felismerése. 
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A (német) expresszionizmus, a francia és a szovjet-orosz avantgárd, az (olasz) neorealizmus, a 

francia és a csehszlovák új hullám jellemzőinek azonosítása, közülük két filmstílustörténeti 

korszak részletező ismertetése a korszakot meghatározó alkotók és művek alapján. 

A némafilmművészet 

A német expresszionizmus jellemzése, egy meghatározó művének ismerete. A szovjet-orosz 

montázsiskola jellemzése, két meghatározó művének ismerete. 

A hangosfilmművész et kialakulása 

Az (olasz) neorealizmus jellemzése, két meghatározó művének ismerete.  

A modern film   

A francia és a csehszlovák új hullám jellemzése, néhány meghatározó mű ismerete. 

Az új magyar film az ötvenes évektől a rendszerváltásig 

A magyar film néhány jelentős alkotója közül egy rendező (pl. Fábri Zoltán, Makk Károly, 

Jancsó Miklós, Szabó István, Huszárik Zoltán, Bódy Gábor, Jeles András) munkásságának 

vázlatos bemutatása (az életmű helye és jelentősége a magyar film történetében). Az ún. 

budapesti iskola jellemzése, két fontosabb alkotás ismerete. 

A kortárs magyar film 

Egy - szabadon választott -, a rendszerváltozás után készült, jelentősebb magyar film részletező 

ismertetése. 

A társadalmi nyilvánosság 

A polgári nyilvánosság fogalmának ismerete; a modern társadalmi nyilvánosság kialakulását 

elősegítő fontosabb tényezők szerepének kifejtése (pl. a technikai sokszorosítás, a technikai 

képrögzítésképközvetítés, a távközlés). 

A nyilvános szereplés során követendő és elvárható etikai szempontok ismerete. A média 

legfontosabb társadalmi szerepeinek (pl. tájékoztatás, „őrkutya”-szerep, közösségteremtő 

szerep, a morális értékrend formálása) ismerete. 

Mediatizált információforrások használata 

Az egyes médiumokban használatos szövegtípusok (pl. újsághírek, riportok és tanulmányok, 

rádióműsorok, filmek, televíziós műsorok, weblapok, CD-ROM-ok, digitális archívumok) mint 

információs források tudatos, szelektív és célirányos használata (pl. a projektmunkában). 

A média és az életmód 

A médiumok - elsősorban a rádió és a televízió - műsorrendjének, a csatornaimázs 

kialakításának a befogadók életmódjára, műsorválasztási preferenciáira gyakorolt hatásainak 

bemutatása. 

Intertextualitás, sorozatelv 

A sorozatelv fogalma, hatása a szövegek megszerkesztésére és befogadására. A sorozatszerű 

szerkesztés célja és hatása a befogadóra (pl. szappanoperák, hírek, reklámkampányok esetén). 

A befogadást befolyásoló tényezők 

A befogadásra a szövegen túl hatást gyakorló tényezők: kulturális kompetencia (a befogadó 

tudása, tapasztalata és ízlése); a közönség kulturális és társadalmi környezete (gazdasági,  

szociális, etnikai helyzet, életkor és nemi identitás), a befogadás környezete (pl. újságolvasás,  

rádiózás, tévézés, szörfözés a világhálón), illetve ezek hatása az egyes médiaszövegek, 
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szövegtípusok elfogadására vagy elutasítására. A médiaipar globalizálódásának jelei és 

következményei (pl. a nemzeti identitás veszélyeztetése és átalakulása) a médiaszövegek 

kódolásában és terjesztésében.  

A legfontosabb médiahatás-elméletek (pl. direkt, korlátozott, használati érték, kultivációs 

modellek) ismerete. 

A sztár A sztár szerepének felismerése és értelmezése a filmen és a médiában néhány film és 

médiasztár jellemzésével.. 

Új médiatechnológiák 

A mediatizált közlésmód új jelenségeinek (pl. interaktivitás, multimédia, hálózati 

kommunikáció, virtuális valóság) jellemzése, a befogadási folyamatra gyakorolt hatásuk 

bemutatása és értékelése. 

A médiaszöveg mint termék 

A tömegkommunikációs folyamatra ható főbb gazdasági tényezők bemutatása, az iparszerű és 

piacelvű működés (pl. a maximális fogyasztásra késztetés elve, a közönség mint vevő és mint 

áru, a műsoridő mint tulajdon) értelmezése. 

A médiaipar intézményei 

A közszolgálati és kereskedelmi médiaintézmények jellemzése néhány példa alapján. 

A médiaipar ellenőrzése 

A médiaipar jogi és etikai szabályozásának alapelvei (pl. önellenőrzés, a válaszadás  ehetősége, 

a magánélet tiszteletben tartása, a közszereplőkkel kapcsolatos szabályok, a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma). 

A törvények és szabályok betartását ellenőrző hazai intézmények megnevezése, beavatkozásuk 

(pl. a reklámidő túllépéséért, a fiatalkorúakat károsan érintő műsorokkal kapcsolatos döntések) 

jellemző példáinak ismertetése az adott időszakból. 

Manipuláció, a valóság sztereotip és torzított megjelenítése a médiában 

A reprezentáció fogalmának ismerete, a tapasztalati és a médiavalóság eltéréseinek felismerése 

és bemutatása a nemi szerepek, a kisebbségek és az etnikumok, az eszmék és politikai 

formációk médiareprezentációjának jellegzetes példáin keresztül, jellemző sztereotípiák 

bemutatása bizonyos társadalmi csoportok reprezentációjában. Fontosabb érvek és ellenérvek 

ismerete és alkalmazása, amelyek a média agresszivizáló hatását kívánják bizonyítani vagy 

cáfolni. 

Hírműsorok  

A hír és a vélemény fogalmainak ismerete és elkülönítésük adott médiaszövegben. . 

A hírműsorszerkesztés elemi normáinak ismerete és érvényesülésük kritikus megítélése. 

Reklám 

A reklám mint alkalmazott művészeti forma értelmezése adott médiaszöveg esetében. A 

reklámok címzettjének/célcsoportjának meghatározása. A reklámozásban alkalmazott néhány 

gyakori befolyásolási technika felismerése és értékelése. 

Folytatásos teleregény 

A szériaelv megjelenési formáinak felismerése és jellemzése. (szappanopera) A teleregény 

szerkezeti sajátosságainak ismerete és bemutatása alkalmas példány. 
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10 A Kazinczy Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi 

szolgálatának szabályzata 

A 2011. december 23-án elfogadott Nemzeti köznevelési törvény bevezette az iskolai közösségi 

szolgálatot mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő tevékenységet. Ez a 

tanulók különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul 

ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az 

ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják.  

10.1 Jogszabályi háttér 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény, a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.04.) Korm. rendelet, valamint A nevelés-

oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet. 

Részletek a törvényi szabályozásból: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4. § (13) bekezdése szerint a 

„közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, 

szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos 

tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”. 

6. § (4) bekezdése kimondja, hogy „az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra 

közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi 

vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az 

érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú 

javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.” 

Részletes indoklás a 6. §-hoz: „A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló 

társadalmi környezetének javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenység, amely 

egyénileg vagy csoportosan, projektmódszerrel végezhető. Igazolása a projekt 

megvalósulásának leírását tartalmazó, az egyén szerepét tükröző dokumentumban történik.” 

97. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy: „az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi 

szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga 

esetében kell megkövetelni.” 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) 

Kormányrendelet dokumentumai között többek között szerepel a 

 Felelősségvállalás másokért, az önkéntesség: „a Nat. ösztönzi a személyiség 

fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a hátrányos helyzetű 

vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás 

kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos 

olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, 

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása 

elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez; illetve az 

 Életvitel és gyakorlat (9−12. évfolyam) közműveltségi tartalmai között megjelenő 

Pályaorientáció, közösségi szerepek fejezet tartalmazza a következőket: „A civil 

szervezetek céljai, lehetőségei, jelentőségük, néhány ismertebb nemzeti és nemzetközi 
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civil szervezet tevékenysége. A tágabb közösségért (iskola, helyi közösség, település) 

végzett önkéntes munka lehetőségei és jelentősége, közösségi szolgálat. 

Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és honvédelmi alapismeretek.” 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45. pontja rögzíti a  középiskolában a közösségi 

szolgálattal kapcsolatos rendelkezéseket: 

133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, 

dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel 

a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az 

iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi 

szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-

ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra 

közösségi szolgála elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa 

kiadásának időpontjára. 

(2) A közösségi szolgálat keretei között 

a) az egészségügyi, 

b) a szociális és jótékonysági, 

c) az oktatási, 

d) a kulturális és közösségi, 

e) a környezet- és természetvédelemi, 

f) a katasztrófavédelmi, 

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős 

emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység. 

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 

tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 

esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. 

(4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, 

arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás 

közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el 

lehet térni. 

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán 

belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd 

legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. 

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati 

idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem 

számítható be a teljesítésbe. 

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése 

alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető. 

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy 

mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként 

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely 

tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás 

tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát, 
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b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell 

a közösségi szolgálat teljesítését, 

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, 

amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, 

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az 

iratkezelési szabályzatában rögzíti, 

e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola 

és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia 

kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a 

foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. 

10.2 Az iskola feladatai 

A közösségi szolgálatra kötelezett tanulók szolgálatukat külső helyszínen, fogadóintézményben 

vagy a saját intézményükben tölthetik.  

Az intézményen kívüli fogadószervezettel az ott közreműködő mentor bevonásával az 

intézmény együttműködési megállapodást köt, amely tartalmazza a megállapodást aláíró felek 

adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és 

feladatkörét. A saját intézményben letölthető közösségi szolgálat ideje nem haladhatja meg 

tanulónként a 15 órát. 

Az intézmény vezetője az iskolai közösségi szolgálatért felelős koordinátort nevez ki, aki az 

intézményvezetővel, a DÖK-kel és a pedagógus kollégákkal szorosan együttműködve végzi 

feladatát. 

A közösségi szolgálat megkezdése előtt a kilencedik évfolyamon az osztályfőnökök az 

intézményvezetővel tájékoztatást nyújtanak a tanulóknak, illetve az első szülői értekezleten a 

tanulók szüleinek az iskolai közösségi szolgálatról. 

A szülőknek lehetőségük van javaslatot tenni a 2005. évi LXXXVIII. Törvény rendeleteinek 

értelmében fogadó szervezetekkel való együttműködési megállapodás kötésére. 

Az iskolai közösségi szolgálatra kötelezett tanulók az adott tanévben a fogadó intézményekről 

az iskolai koordinátortól vagy az osztályfőnököktől kapnak tájékoztatást. 

A koordinátor felelős:  

 a tanulók felkészítéséért,  

 a program pedagógiai feldolgozásért,  

 a tanulók bevonásáért a folyamat egészébe,  

 a tevékenységek elismeréséért,  

 a fogadóhelyekkel való kapcsolattartásért. 

Az osztályfőnök felelős: 

Az adminisztrációért (jelentkezési lapok kiadása, begyűjtése, közösségi szolgálati napló 

kiadása, begyűjtése, adminisztrálása a naplóban, bizonyítványban és a törzskönyvben) 

Az intézményvezető felelős: 

Az iskolai közösségi szolgálat teljesítéséről szóló igazolás kiadásáról az érettségi vizsgára 

történő jelentkezés előtt 
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10.3 A fogadószervezet feladatai 

Az iskolai közösségi szolgálat szabályozásában irányadónak tartjuk A közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény rendeleteit a fogadó szervezetről. 

3. § (1) Fogadó szervezet lehet 

a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások 

és katasztrófavédelmi feladatai körében; 

b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében; 

c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében; 

d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a 

működésével összefüggő tevékenysége körében; 

e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a 

működésével össze-függő tevékenysége körében; 

f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai vagy e közszolgáltatásokhoz 

kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások 

körében a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési 

engedéllyel rendelkező, jogképes 

1) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény, 

2) egészségügyi szolgáltató, 

3) közoktatási intézmény, 

4) felsőoktatási intézmény, 

5) muzeális intézmény, 

6) nyilvános könyvtár, 

7) közlevéltár, 

8) nyilvános magánlevéltár, 

9) közművelődési intézmény [az fa)-fi) alpontokban foglaltak a továbbiakban 

együtt: fogadó intézmény]; 

g) a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban 

meghatározott közszolgáltatásai vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a 

fogadó intézmény köz-szolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott 

többletszolgáltatások körében. 

8. § (1) A fogadó szervezet köteles biztosítani 

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, 

b) a szükséges pihenőidőt, 

c) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, 

az ismeretek megszerzését, 

d) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan 

cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység 

folyamatos, szakszerű fel-ügyeletét. 

(2) Ha az önkéntes szerződés másként nem rendelkezik, a fogadó szervezet gondoskodik a 

közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállásról és 

étkezésről. (…) 

9. § (1) Az önkéntes köteles 

a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai 

elő-írások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni, 
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b) a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti 

és egyéb titkot megőrizni. 

(2) Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más  

személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné. 

(3) Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak 

végrehajtása 

a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, 

b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik. 

(4) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az önkéntes köteles erre az utasítást adó 

figyelmét felhívni. Az önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben 

figyelemfelhívási kötelezettségének eleget tett. 

10. § (1) Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek 

okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható 

magatartása okozta, − az önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában − a fogadó 

szervezet az önkéntestől követelheti kárának megtérítését. 

(2) Amennyiben az önkéntes bizonyítja, hogy 

a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára, 

b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység 

ellátásához szükséges dologban a közérdekű önkéntes tevékenység végzésének 

helyén keletkező kára az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben következett be, 

a fogadó szervezet akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 

működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag az önkéntes 

elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó szervezetnek nem kell megtérítenie 

a kárnak azt a részét, amely az önkéntes felróható magatartásából származott. 

10.4 A tanulók feladatai 

A tanuló az intézmény  által összegyűjtött és felkínált lehetőségek közül választ egy tanítási 

évre egy maximum három közösségi szolgálati helyszínt, s ezt rögzíti a  

Jelentkezési lapon, mely tartalmazza: 

 a közösségi szolgálatra jelentkezés tényét 

 a közösségi szolgálat területeit (egy tanévben minimum egy, maximum 3 terület) 

 az egyes területeken az eltöltendő órák számát 

 a szülő vagy gondviselő egyetértő aláírását.  

A tanuló az iskolai közösségi szolgálat során közösségi szolgálati naplót köteles vezetni, 

amelyben rögzíti,  

 a közösségi szolgálat helyszínét, 

 a tevékenységet, annak jellegét, 

 a tevékenység dátumát, 

 a teljesített szolgálati időt, 

 a szolgálatot igazoló aláírását, 

 a tanuló élményeit, tapasztalatait. 
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A tanuló minden tanévben külön közösségi szolgálati naplót tölt ki, melyet év végén átad az 

osztályfőnöknek, aki aláírásával igazolja a napló átvételét. A napló egy aláírt példánya minden 

évben a tanulónál marad 

10.5 A közösségi szolgálat időkerete 

Az iskolai közösségi szolgálat tanulókra vonatkozó szabályozásában irányadónak tartjuk  

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény rendeleteit az 

önkéntes kötelességeiről, jogairól: 

5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes 

nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel 

életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint 

amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését. 

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes 

nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet. 

Az iskolai közösségi szolgálat időkeretét a fenti törvénnyel összhangban az alábbiakban 

szabályozzuk: 

1. A tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló iskolai közösségi szolgálatot 20 óra és 6 

óra között nem végezhet. 

2. A tizenhatodik életévét be nem töltött tanuló iskolai közösségi szolgálatára fordítható idő 

nem haladhatja meg 

a) tanítási időben a napi két órát és a heti hat órát, 

b) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát, 

c) tanítási napon kívül a napi három órát. 

3. A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló iskolai 

közösségi szolgálatra fordítható ideje nem haladhatja meg  

a) tanítási időben a napi három és a heti kilenc órát 

b) tanítási szünetben a napi öt és a heti tizennyolc órát 

4. A tizennyolcadik életévét be nem töltött tanulónak az iskolai közösségi szolgálat befejezése 

és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani. 

A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő 

azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe. 

10.6 Az iskolai közösségi szolgálat évfolyamonkénti megoszlása 

A tanuló az 50 óra közösségi szolgálatot 3 különböző területen (helyszínen), lehetőleg 

arányosan, három évre elosztva végzi évenként az alábbi minimális és maximális időkeretben: 

évente minimum 15 – maximum 25 óra 

A három évre elosztott közösségi szolgálati tevékenység alól az intézményvezető rendkívüli 

esetben felmentést adhat 

Az 50 órából maximálisan 5 fordítható a közösségi szolgálat előkészítésére, melyet végezhet 

 a fogadó intézmény mentora 

 az iskolai koordinátor  



177 

Az 50 órából maximálisan 5 fordítható a közösségi szolgálat lezárására, melyet végezhet 

 a fogadó intézmény mentora 

 az iskolai koordinátor 

A közösségi szolgálat teljesítését a fogadó intézmény mentora igazolja. 

A közösségi szolgálat előkészítését és lezárását, ha  

 a fogadó intézmény mentora végezte, akkor a mentor, 

 egyéb esetben az iskolai koordinátor igazolja. 
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10.7 Mellékletek 

I. Tanulói jelentkezési lap  

Jelentkezési lap 

iskolai közösségi szolgálatra 

Alulírott ……………………………………………………………………………… tanuló 

a(z)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… iskola 

………………………………… osztályos tanulója a ……………./……………… tanévben az 

alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak:  

a) ………………………………………………… területen ………………… órában  

b) ………………………………………………… területen ………………… órában  

c) ………………………………………………… területen ………………… órában  

(tanévenként minimum egy, maximum három terület választható)  

…………………………………… 

tanuló aláírása 

Szülő, gondviselő nyilatkozata: 

Alulírott ……………………………………………………………………………………..  

fent nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett 

területeken támogatom és tudomásul veszem.  

…………………………………………… 

szülő, gondviselő aláírása 
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II.. Együttműködési megállapodás 

Iktatási szám: …………../201. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL 

amelyet egyrészről a GYŐRI KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

 székhely: Győr, Eötvös tér 1. 

 képviselő: Németh Tibor ig. 

 OM-azonosító: 030696 

 a továbbiakban: Iskola 

  

másrészről a(z)  

  

  

 a továbbiakban: Szervezet 

 a továbbiakban együtt: Felek 

kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja: 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai 

közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek alapján 

együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni 

tudják az 50 órás kötelezettségüket. 

2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai: 

3. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai: 

3. a. A szervezet által a közösségi tanulók számára ajánlott munkalehetőségek, feladatok: 
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Továbbá: 

(1) A fogadó szervezet köteles biztosítani: 

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket, 

b) ha szükséges, pihenőidőt, 

c) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és 

irányítást, az ismeretek megszerzését, 

d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes 

nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű 

felügyeletét. 

(2) Ha a jelen megállapodás másként nem rendelkezik, a fogadó Szervezet gondoskodik a 

közösségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállításról, szállásról 

és étkezésről. 

(3) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre az utasítást adó figyelmét 

felhívni. A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelemfelhívási 

kötelezettségének eleget tett. 

(4) A tanuló által a közösségi szolgálat során végzett tevékenységgel összefüggésben harmadik 

személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt a tanulónak felróható 

magatartás okozta, − a jelen szerződésben eltérő rendelkezés hiányában − a fogadó szervezet a 

tanulótól követelheti kárának megtérítését. 

(5) Amennyiben a tanuló bizonyítja, hogy: 

a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,  

b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közösségi szolgálattal összefüggésben végzett 

tevékenység ellátásához szükséges dologban a közösségi szolgálati tevékenység 

végzésének helyén keletkező kára a Szervezettől kapott utasítással összefüggésben 

következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 

a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a tanuló 

elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó Szervezetnek nem kell megtérítenie a 

kárnak azt a részét, amely a tanulónak felróható magatartásából származott. 

4. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója: 

5. A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója: 

5.1 A mentor neve, feladatköre és elérhetőségei 
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6. A programmal kapcsolatban felmerülő költségek kötelezettségvállalója: 

A Szervezet. 

7. A Felek elállási, felmondási joga 

7.1. A Felek a jelen megállapodástól való elállásra vagy a megállapodás azonnali hatályú 

felmondására jogosultak, ha: 

 a jelen megállapodásban a megvalósításra meghatározott kezdő időponttól számított 

három héten belül a tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Felek a nekik felróható 

okból nem kezdeményezik, és a késedelem okáról ezen idő alatt írásban sem mentik ki, 

vagy 

 olyan körülmény merült fel vagy jut a Felek tudomására, amely alapján a program 

teljesülése kétségessé válik, vagy más irányt vet, vagy 

 a jelen megállapodásban meghatározott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós 

akadályba ütközik, vagy a jelen megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős 

késedelmet szenved, vagy 

 a Felek valamelyike a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásból, illetve az 

azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 

kötelezettségének, és ennek következtében a jelen megállapodásban meghatározott 

feladat szabályszerű megvalósítását nem lehet nyomon követni. 

7.2. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodással összefüggő adatok nem minősülnek 

üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok 

megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát közérdekből elrendelik. 

7.3. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton 

kötelesek rendezni. 

7.4. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 

tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári törvénykönyv – az irányadók. 

A felek a jelen, 3 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban 

készült, amelyből 1 darab az Iskolánál, 1 darab a Szervezetnél marad. 

Dátum. 

Mellékletek: 

 ……………………………………. …………………………………….. 

 az Iskola részéről a Szervezet részéről 
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III. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ 

A közösségi szolgálatot végző tanuló neve: _________________________ Osztálya: ________ tanév ____________  

 P.H. 
 A naplót kiadó aláírása 

A közösségi szolgálat 

helyszíne 

A tevékenység 

megnevezése 

A tevékenység 

jellege 

Dátum, 

időpont 

(-tól, -ig) 

A teljesített 

szolgálat 

ideje 

(egyszerre 

max. 3 óra) 

A közösségi 

szolgálatot 

igazoló aláírása 

Élményeim, 

tapasztalataim 
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Figyelem!  

A napló megőrzése, vezetése a közösségi szolgálatot teljesítő tanuló felelőssége. A naplót a közösségi szolgálat teljesítése után az 

osztályfőnöknek kell leadni. Egy aláírt másolat a tanulónál marad.  

 …………………………  …………………..……………………  

 A tanuló aláírása  átvettem: Osztályfőnök aláírása  

Dátum: 
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IV. Záradékok bizonyítványba, naplóba, törzskönyvbe 

1. A ……./……. tanévben  …….  óra közösségi szolgálatot teljesített. 

Dátum:………………………………… 

  ....................................  

 aláírás 

 osztályfőnök 

2. Igazolás  

Alulírott ……….,  a Kazinczy Ferenc Gimnázium (OM-azonosító: 030696)  intézményvezetője 

igazolom, hogy ……………………………………………….. 

tanuló  (tanulói azonosítója: ……………………………..) a ………/……… tanévig  

……… óra közösségi szolgálatot teljesített. 

Dátum: ……………………………… 

 ………………………………… 

 Németh Tibor 

 igazgató 

3. Igazolás 

Alulírott ……….,  a Kazinczy Ferenc Gimnázium (OM-azonosító: 030696)  intézményvezetője 

igazolom, hogy ………………………………………………..  

tanuló  (tanulói azonosítója: ……………………………..) az érettségi bizonyítvány kiadásához 

szükséges 50 óra közösségi szolgálatot teljesítette. 

Dátum: …………………………… 

 ……………………………… 

 Németh Tibor 

 igazgató 

 (P. H) 
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11 Hatályossági, legitimációs, nyilvánossági záradék 

Jelen formájában a Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógiai programja 2018. 

február 23án lép életbe. 

A tantárgyi tervek módosítására - szakmai indokok miatt - a munkaközösség döntése alapján, 

megváltoztatására a munkaközösség javaslatára, az iskolavezetés döntése alapján kerülhet sor. 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozataláról az alábbiak szerint rendelkezünk: 

 A pedagógiai program eredeti, a mellékletekkel, köztük a tantárgyi tantervekkel 

kiegészített változatát az iskola igazgatója őrzi. 

 Egy teljes változatot - a nyilvános betekintés lehetőségének biztosításaként - az iskola 

könyvtárában helyezünk el.  

 Az iskola honlapján megtekinthető 

A Pedagógiai Programot véleményezte és elfogadásra javasolta 

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzata nevében: 

2018. február 23.  

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Iskolaszéke nevében: 

2018. február 23. 

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Szülői Közössége nevében: 

2018. február 22. 

A Pedagógiai Programot a Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium tantestülete  

a mai napon 62 igen  szavazattal elfogadta. 

Győr, 2018. február 23. 

 Németh Tibor 

 igazgató 

 


