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DR. BÉRES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Az iskola épülete és környezete 

 

A Római fürdő Óbuda–Békásmegyer egyik leghangulatosabb része. Évszázados fák, szépen 

gondozott villák, sokak által látogatott strand, a lakóhelyükhöz ragaszkodó lokálpatrióták 

jellemzik a kerületnek ezt a részét. A Duna parton csónakházak őrzik a régi idők hangulatát. 

Itt található a Keve utca is, ahol 1929 óta áll a „Községi Általános Iskola”. A piros téglás, 

annak idején korszerűnek számító épület bejáratát – Horvai János szobrászművész jeles 

alkotásai –, Toldi Miklós és János vitéz szoboralakjai őrzik. 

Az épületet vadgesztenyefákkal beültetett kert veszi körül. 

A sportpálya az épület mögött található, hatalmas bokrokkal, fákkal, ideális környezet a 

sportolásra, pihenésre.  

 

Az iskola története 

 

1. Az 1896-ban alakult Rómaifürdő Telepegyesület kezdeményezése alapján Budapest 

Főváros I-IV. osztályos általános iskola felállítását engedélyezte. E feladatra alkalmas épület 

ez idő tájt még nem volt, így csak az erre a célra felajánlott magánlakások jöhettek szóba. 

Elsőnek Berczik István a Drugeth (ma Rozgonyi Piroska) utca 13. sz. lakását, majd Steiner 

Antónia az Emőd u. 11. sz. alatti lakását ajánlotta fel iskolaépület céljára. Ez utóbbi lakás 

három átépített szobáját a főváros 1902-ben iskola céljára kibérelte, és 1903-ban az iskolát ide 

költöztette. Később innen települt át az Emőd u. 54. sz. alatti lakás három szobájába és ott 

maradt a végleges iskolaépület elkészültéig. Érdekességként említjük meg, hogy tizenöt éve 

ennek az épületnek egy részét (tanterem + kiszolgáló) ma egy tanulócsoport számára 

iskolaként használjuk. 

A végleges általános iskola a Keve utca 41. szám alatt 1929-re készült el, az akkori 

igényeknek megfelelően hat tanteremmel. Klebelsberg Kunó, a század legjelentősebb 

kultuszminiszterének népiskolai törvénye eredményeként épült fel az iskola. 

A terület fejlődésének, a lakosság gyarapodásának és a közoktatás korszerűsítésének 

megfelelően közel két évtizeddel később négy tanteremmel bővítették az intézményt. A 

bővítést Guoth István építész tervei alapján végezték el.      

Kisebb belső átalakítások után (számítástechnikai terem, konditerem kialakítása) 1996-ban az 

épület teljes tetőszerkezetét felújították, és a felújítási munkákhoz kapcsolódóan a tetőtérben 

kialakítottak egy tantermet és három irodát.  

A 2000/2001-es tanévtől a Kiserdei Általános Iskolát, mint tagiskolát, a Keve Utcai Iskolához 

csatolták. Ettől kezdve az intézmény a Keve–Kiserdei Általános iskola nevet viselte, egészen 

2012-ig. Ez év szeptemberében vettük fel a Béres-csepp feltalálójának, Dr. Béres Józsefnek a 

neve után a Dr. Béres József Általános Iskola nevet.  

 

2. A Kiserdei tagozat jogelőd intézménye az 1979-ben alapított békásmegyeri Kelta Utcai 

Általános Iskola volt. A békási lakótelepre egyre több fiatal család költözött. Ebben az 

időszakban volt az országos demográfiai hullám csúcspontja, így az iskolaépület szűknek 

bizonyult. A helyhiány megszüntetésére két új tagépületet kapcsoltak az „anyaiskolához”.  

1980-ban a Kalászi úti (Kalászi út 5–7.) épületet, majd 1983-ban a kiserdei alsó tagozat 

(Királyok útja 178/e) épületegyüttesét. 

Az épületek egymástól jelentős távolságban helyezkedtek el, így komoly gondot okozott a 

rendszeres kapcsolattartás. Ez, valamint a tanulólétszám folyamatos emelkedése indokolttá 

tette a Kalászi úti és a kiserdei tagozat leválását a Kelta utcai iskoláról. 
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Így 1986-tól új néven, mint Kalászi Úti Általános Iskola működött tovább a Kiserdő két 

épületben. Az 1990-es évektől kezdődően a felső tagozaton a tanulói létszám folyamatos 

csökkent, melynek fő oka a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok, valamint a tizenkét 

osztályos általános- és középiskolák indítása volt. 

Ez a létszámcsökkenés oda vezetett, hogy a III. kerületi Önkormányzat a Kalászi úti felső 

tagozatot 1999 nyarán átköltöztette az Aquincum Általános Iskola épületébe (Arató Emil tér 

1.). Ennek eredményeként 2000. augusztus 31-ével a Kalászi Úti Általános Iskola megszűnt. 

 

A felső tagozat beolvadt az Aquincum Általános Iskolába, a kiserdei alsó tagozatot pedig a 

Keve Utcai Iskolához csatolták. 

 

Jogszabályi háttér 

 

Az iskola pedagógiai programjának elkészítésekor többek között figyelembe vettük a felsorolt 

törvényeket és rendeleteket, melyek ismerete és betartása minden pedagógus feladata. 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 26. § (2) Az iskola pedagógiai 

programjának részeként, a helyi tanterv elkészítésének alapját képezi. 

A Kormány 110/2012. (VI. 4.) sz. kormány rendelete a Nemzeti alaptanterv (Nat.) 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról. 

Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról. 

Az Nkt. 6. számú mellékletében meghatározza a tanuló és az osztályok heti foglalkozásának 

időkeretét, a tanulók/osztályok óraszámát. 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 7.§ (1) pontja meghatározza  

 

I.) Az iskola pedagógiai programját. 

 

Ennek keretén belül tárgyaljuk 

a) az oktató-nevelő munka alapelveit, céljait, értékeit, feladatait, eszközeit, eljárásait. 

b) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat. 

c) a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat. 

d) a pedagógusok, illetve az osztályfőnökök feladatait. 

e) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos feladatokat. 

f) a tanulók jogainak gyakorlását az intézményi döntés függvényében. 

g) a szülő, tanuló, pedagógus partneri kapcsolatának formáit. 

h) a vizsgák és az alkalmassági vizsgák szabályait. 

i) a felvétel és átvétel szabályait a Nemzeti köznevelés törvény keretei között. 

j) az elsősegély-nyújtási alapismereteket. 

 

II.) Az iskola helyi tantervét. 

 

 Ennek keretén belül eldöntjük  

a) hogy melyik kerettantervet választjuk. 

b) a választott kerettanterv meghatározott óraszámai feletti kötelező tanórai 

foglalkozások megszervezését, óraszámát. 

c) az alkalmazott tankönyvek, segédanyagok és taneszközök kiválasztásának elveit. 

d) a NAT pedagógia feladatainak helyi szabályait. 
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e) a mindennapos testnevelés megvalósításának helyi szabályait. 

f) a választható tantárgyak, foglalkozások, illetve a pedagógusválasztás szabályait. 

g) a tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módját, a magatartás és szorgalom minősítésének elveit. 

h) a csoportosítás és egyéb foglalkozások szervezésének elveit. 

i) a tanulók fizikai állapotának mérését. 

j) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket. 

k) az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket. 

l) a tanulók jutalmazásával összefüggő, a magatartás és a szorgalom értékeléséhez, 

minősítéséhez kapcsolódó elveket. 

 

 

 

I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA 

 

 

I. 1. Alapelvek  

 

A pedagógiai programunk előkészítésénél a folyamatosság megőrzése érdekében figyelembe 

vettük az oktatási törvény módosított rendelkezéseit, kitüntetetten a Nat 2011 egész 

követelményrendszerét. 

Az utóbbi évek többszöri változásaiból sikerült kiszűrni azokat az állandó elemeket, amelyek 

ma is jellemzik iskolánk nevelő munkáját. Ugyanakkor egy vállalható, a múltat meghatározó 

értékrendet, egy stabil világnézetet is szeretnénk mélyíteni iskolánk tanulóinak tudatában, 

tevékenységében. 

Ez az értékrend hazánk, Magyarország ezer éves öröksége, még távolabbi gyökereket tekintve 

a kétezer éves görög-római kultúrán, illetve a keresztény értékrenden alapul. A keresztény 

világnézet és a nemzeti tudat erősítése lehetőséget ad az emberi magatartás alapvető 

értékeinek kialakítására. Számunkra ez az egyetlen kapaszkodó, az egyik esélyünk, hogy az 

évezredes magyar értékeinket alkalmazzuk oktató-nevelő munkánkban. 

A globalizálódó világ káros hatásaira folyamatosan felhívjuk a szülők és a tanulók figyelmét. 

Helyi programunk megfogalmazásához éppen a Nemzeti alaptanterv biztosít lehetőséget az 

oktatás-nevelés mindennapi gyakorlatához. Hogy ezt a programot milyen konkrét 

feladatokkal valósítjuk meg, az már tantestületünk akaratán, egységes fellépésén múlik. 

A könnyebb, a simább, a kényelmesebb út adott, amennyiben különösebb kritika nélkül 

elfogadjuk a felszínes, olcsó, divatos „életprogramokat”. Elegendő egy gombnyomás, és 

villódzó képernyők ontják az erőszakot, az olcsó szappanoperákat, az olcsó és a drága, 

megvásárolandó tárgyak reklámjait. Ha valaki ezt az utat választja, annak nem szükséges az 

olvasás, az írás, a gondolkodás, a memorizálás, egyszóval az ifjúság legfontosabb kötelessége, 

tevékenysége, a komoly tanulás. 

A másik út nehezebb, mert göröngyös, mert kényelmetlen. Ugyanakkor ez az út szerteágazó. 

De mi ezt választottuk, s ezen az úton végig kell menni. A nehezebb utat választottuk, amikor 

azt valljuk, hogy: Az ember csak akkor érheti el a maga elé kitűzött célt, ha a nevelés-oktatás 

által megtanul értelmesen, felelősen gondolkodni, cselekedni. Ebben a folyamatban olyan 

útmutatásra van szüksége tanulóinknak, ahol a pedagógus, mint irányadó, komoly szaktárgyi 

tudással rendelkezik, képes őket önálló gondolkodásra nevelni, kritikusan értékeli és használja 

a rendelkezésére álló hagyományos és modern tananyagot, felismeri a tanítási helyzetnek 

megfelelő oktatási módszerek megfelelő használatát. 

Szerencsére bőven találhatunk olyan személyeket nagy tudósaink, íróink, költőink, 

felfedezőink sorában, akinek munkásságát példaként állíthatjuk tanulóifjúságunk elé. 
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Gondolunk itt a korábbi évszázadokban élt, és a még most is közöttünk élő nagyjainkra, a 

nagyszerű példaképek sokaságára. 

Nem véletlen, hogy éppen Dr. Béres József személyét választottuk iskolánk névadójának, aki 

egész munkásságával, életével példaképe lehet tanuló ifjúságunknak.  

 

 

I. 2. Általános fejlesztési területek – nevelési célok 

 

 Az erkölcsi nevelés. 

 Nemzeti öntudatra, hazafiasságra nevelés. 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés. 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése. 

 A családi életre nevelés.   

 A testi és lelki egészségre nevelés.  

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség. 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság.  

 Pályaorientációra való nevelés.  

 Gazdasági és pénzügyi nevelés.  

 A tanulás tanítása.  

 

Az általános nevelési célokon belül fejleszteni kívánjuk 

 

 Az értelmes, kritikus, kreatív gondolkodást. 

 A kommunikációs és manuális képességeket és kézségeket. 

 Az egész életre szóló folyamatos tanulás igényét. 

 A felelős és demokratikus döntési készséget. 

 Az önző szemlélet háttérbe szorítását, a másikra való nagyobb odafigyelést. 

 Az egészséges életmódra való törekvést, amelynek legfontosabb eleme a testi 

nevelés, illetve harc a cigaretta, az ital és a kábítószer ellen. 

 A családi életre való felkészítést, együttműködve a szülőkkel. 

 Az ismeretszerzést, valamint az ismeretek feldolgozási képességét a 

tömegkommunikáció eszközeivel is erősíthetjük. Ehhez a sajtó, a rádió, a televízió 

értékes és káros információinak szétválasztására hívjuk fel tanulóink figyelmét. 

 Napjainkban egyre több IKT eszköz áll rendelkezésünkre, amelyek megkönnyítik 

az ismeretszerzést, sőt az önálló otthoni tanulást is. 

 

Az iskolánkban évek óta emelkedő tendenciát mutató agresszív viselkedést sikerült 

megállítani. Tekintettel arra, hogy a tanulók a jó és a rossz határát más helyen húzzák meg, 

mint mi, pedagógusok, ezért törekszünk a közös nevező kialakítására. Alapvető cél, hogy a 

felnőtt és a gyermek erkölcsi ítélete egybeessen. Erre többek között egy jó lehetőséget nyújt 

az erkölcstan tantárgy bevezetése. 

Feladatunk olyan nyitott gondolkodású fiatalok kibocsátása az iskolából, akik képesek 

bekapcsolódni a középiskola, a lakóhely, a szűkebb és a tágabb társadalom életébe. Célunk 

továbbá, hogy a tanuló és a tanár egyaránt jól érezze magát egy alkotó, félelem-mentes, 

harmóniát biztosító légkörű iskolában, ahol pedagógusaink hasonló felfogásban tartják 

óráikat. 

Csökkenteni szeretnénk a tanulókat érintő kudarcok számát, ugyanakkor arra nevelni őket, 

hogy a kudarcokat tudják elviselni, mert azok törvényszerűen előfordulhatnak. A félelem, a 
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kiborulás, a harag, a depresszió, az agresszió gyakoriságát szeretnénk csökkenteni. Ehhez 

rendszeresen igénybe vesszük a pszichológusunk segítségét. 

Szeretnénk elérni, hogy az osztályokban előforduló problémás magaviseletű gyermekek közül 

megnyerjünk néhányat – akár mindegyiküket – annak érdekében, hogy zavartalan legyen a 

tanítás-tanulás folyamata. 

Ennek érdekében törekszünk: 

1. A jól megválasztott, „testre szabott” tananyag összeállítására, mely nagymértékben 

alapszik a tevékenykedtető munkaformákon és a rendelkezésre álló taneszközök 

kihasználásán, szaktanterem célszerű berendezésével a megfelelő stratégiák 

használatán. 

2. A tananyagot értő, tudó, szerető tanárok és tanítók kiválasztására, felkészítésére, akik 

építve a tanulók aktuális fizikai és érzelmi állapotára képes a tananyagon, az óra 

menetén ennek megfelelően változtatni. 

3. Pedagógusainktól elvárás, hogy az intézményi alapelveket figyelembe véve tervezzék 

meg tanítási óráikat és annak éves szintű lebontása, rendszerezése jól átlátható és 

dokumentált legyen, mely időnként megkívánja az önreflexiót. Munkája tükrözze a 

PDCA ciklust. 

4. Egy olyan nyelvezet kialakítására, mely harmóniát teremt a tanító és tanár, tanuló és a 

tananyag között. (Ehhez nem elegendő egyszerűen csak „leadni, akár jól leadni” a 

tananyagot!) 

 

Fontosabb, hogy a gyerek szeresse az adott tárgyat, műveltségi területet, illetve a tanárt, mint 

hogy egy-két ténnyel többet tudjon. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy az ismeretanyag 

csökkenjen. Ennek érdekében határozott pedagógiai elveket kell felállítani. 

Az ismeretek fontosak, nélkülözhetetlenek. Ismeretanyag nélkül nem tudunk fejleszteni, nem 

tudunk mire építeni. Valljuk az ősi mondással, teher alatt nő a pálma.  

 

 

I. 3. Követelmények 

 

A konkrét gondolkodás elsajátítása tekintetében különbséget kell tennünk a 6-10 éves, a 10-12 

éves, illetve a 13-14 éves korosztály között. Ezt az eltérést műveltségi területenként, 

tantárgyanként kell megfogalmazni a helyi programban. A tanuló az iskolából kikerülve 

önállóan, kreatív módon legyen képes tudásának továbbfejlesztésére és a megtanultakat a 

gyakorlatban is tudják alkalmazni. 

Elsősorban az írás, az olvasás, a számolás, a beszéd, a kommunikáció és a viselkedési kultúra 

legyen a gyerek birtokában. 

 

a) Tanulóink olyan ifjakká váljanak, akikre jellemzők: 

 a nyitottság, a sokoldalúság, az általános műveltség. 

 a hazaszeretet kialakulása, a társadalmi érdeklődés és aktivitás elsajátítása. 

 az életkoruknak megfelelő értékrend, az erkölcsös diákélet, a döntési képesség. 

 

b) Az adott órakeretek között, az általunk az életkori sajátosságoknak megfelelően 

választott módszerek révén alakuljon ki a gyerekekben: 

 az ismeretek felidézésének képessége (memorizálás), 

 olyan gondolkodás, amely a megfigyelésre ösztönöz, 

 széleskörű, komplex látásmód, 

 beszélgetés, előadásmód, helyes kombináció, 

 összehasonlítás, viszonyítás, cáfolás képessége, 
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 csoportosítás, rendszerezés képessége, 

 kiemelés, általánosítás, következtetés képessége, 

 az együttes (csoportos) tevékenység, munkálkodás képessége, 

 az egyéni képességek kibontakozatása, differenciált tudás, 

 tanár-diák kapcsolatok, tantárgyakhoz való kötődés. 

 a fentiekhez kapcsolódó célnak megfelelő változatos munkaformákkal való 

megismerkedés 

 az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetencia fejlesztést szolgálják 

 

 

I. 4. Feladatok 

 

Feladataink a tantárgyi, azaz műveltségi területi struktúrából és az óratervből adódnak. 

Meghatározó az iskolába járó gyerekek szociális, családi háttere, egyáltalán a Rómaifürdő, 

mint szűkebb lakóhely környezeti hatása. 

Nem hagyhatók figyelmen kívül az iskola tárgyi, anyagi felkészültségei, lehetőségei sem, 

szaktantermei és azok fejlesztési lehetőségei, melyek segítik az önálló –és közös 

ismeretszerzést. Összefoglalva: az adottságok – igények – lehetőségek az irányadó 

paraméterek számunkra. 

 

Az óraterv 190 naphoz, azaz 38 tanítási héthez illeszkedik. 

A kötelező óratervi tanórák mellett megjelennek az egyéb foglalkozások. 

Az iskolánkban közéjük tartozik a 

 tehetségfejlesztő szakkörök (művészeti, elméleti), 

 tömegsport, csapatjátékok, 

 önismereti szakkör, 

 felzárkóztató, korrepetáló,  

 idegen nyelvi szakkör, 

 rovásírás szakkör, mesemondó szakkör, 

 lakóhely és honismereti szakkör, 

 előkészítő, továbbképzés jellegű órák, 

 furulya szakkör, 

 sakk- és labdarúgó szakkör. 

 

Egy 45 perces órán belül két, vagy három feladatot is végrehajthat a tanár és diák. (Például 20 

perc irodalom – 10 perc szójáték – 15 perc nyelvtan.) 

 

 

I. 5. Alapértékeink, az iskola küldetéstudata 

 

Az igazság 

Számunkra a görög – római – keresztény eszmerendszerek harmóniája, kétezer éves törvényei 

hirdetik az igazság, az igazságosság alapjait. Ha ez az alap megszűnne, az az európai kultúra 

elsorvadását jelentené. 

 

A jóság 

A valós viszonyoknak megfelelő cselekvés a jóság, amelynek fogalma az igazságra épül. 

Napjainkban égető szükség van ennek a fogalomnak az értelmezésére, gyakorlatba való 

átültetésére. 



 9 

A szép 

A szép, illetve a szépség a belső igazságot és jóságot hozza napfényre, tükrözi elénk. Szép 

lehet a természet, egy épület, a népművészet, egy szobor, egy kép, egy film, egy élőlény. Ezek 

a konkrétumok a nevelés egyszerű, de a leglátványosabb lehetőségeit adják. 

A feladatok sorát bővítik és egyben segítik a helyi tanterv végrehajtásában olyan nevelési 

módszerek, mint amilyenek például a: 

 

Hon- és népismeret, néphagyomány 

Feladatunk, hogy minden tanuló ismerje meg hazánk, népünk, azaz a Kárpát-medence 

kulturális örökségének jellemző sajátosságait, különös tekintettel a magyar 

néphagyományokra. 

Ismerjék meg a tanulók a kiemelkedő magyar államférfiak, tudósok, feltalálók, felfedezők, 

művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét. Különös tekintettel azokra a jeles 

magyarokra térjünk ki, akik hozzájárultak a világ kultúrkincsének gyarapításához. 

Legfontosabb forrás legyen a természeti és társadalmi környezet. 

 

Néptánc 

Iskolánkban felmenő rendszerben bevezettük a néptánc oktatását, melynek célja, hogy minden 

gyerek ismerkedjen meg azzal a kultúrával, amelyet a néptánc és a népzene jelent. A 

hagyományápolásnak ez a formája nem csupán a tánckultúrát erősíti a gyerekekben, hanem az 

egyén sokoldalú képességeit, készségeit is fejleszti, például a fegyelmet, a tanulást, az egyén 

külső-belső harmóniáját, a logikai gondolkodást, a viselkedést, egymás kölcsönös megértését. 

 

Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz 

Az ezredfordulót a gazdasági, politikai és kulturális élet kaotikus viszonyai jellemzik, amelyet 

nemhogy a 10-14 éves tanulók, de a felnőttek sem tudnak maradéktalanul feloldani. A korra 

jellemző az integrálódás és a differenciálódás, illetve az oktatás nélkülözhetetlennek tartja az 

általános műveltség megalapozását a gyerekek számára. Rögzíteni kell azt a tudatot a 

tanulókban, hogy az európai műveltség szerves része a magyar kultúra és fordítva. 

Népünk ezer éves értékei jelentik a garanciát, amellyel a kapcsolódás más népekhez könnyen 

elérhető. 

 

Környezeti nevelés 

A nevelés a természeti és társadalmi környezetünkkel kapcsolatos cselekvések szemléletéből, 

stílusától, rendszerezésétől függ. Tudni kell, hogy a környezeti problémák kialakulásért 

valamilyen rossz társadalmi – gazdasági folyamat, az emberek hibás szemlélete, helytelen 

értékrendje, magatartása a felelős. 

Ebből adódnak a feladataink, melyek zömmel természettudományos és technikai módszerek 

segítségével oldhatók meg. 

 

Közösségi nevelés 

Tanórákon és tanórán kívül erősítjük tanulóinkban, hogy az egyén fontos szerepet tölt be a 

családban, mint a közösség legkisebb egységében és ezzel párhuzamban erősítjük az 

iskolához tartozás egységét mind tanórákon és azon kívüli tevékenységekben is. Ez által 

erősödik tanulóinkban a közösséghez való tartozás igénye, mely az egyéni célok 

megvalósításában is nagymértékben segíti. 
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Erdei iskola  

Iskolánk kitüntetett szerepet szán hazánk hagyományainak, kulturális örökségének, természeti 

értékeinek megismertetésében. Ennek érdekében szervezünk tanulmányi kirándulásokat ill. 

erdei iskolai programokat évente legalább egyszer minden évfolyamon. 

Az évente sorra kerülő egy vagy több napos tanulmányi kirándulás, illetve erdei iskolai 

program megszervezése az osztályfőnök feladata, ennek idejéről, helyszíneiről, írásban 

tájékoztatja az igazgatót.  

A tanulmányi kirándulás első és második osztályban egy napos időtartamú, de harmadik és 

negyedik osztályban legalább két napos legyen. Erdei iskola szervezése ajánlott harmadik 

évfolyamtól kezdődően, egészen nyolcadik osztályig, az anyagi lehetőségek figyelembe vétele 

mellett. Előzetesen fel kell mérni /pl. Szülői értekezleten/, hogy a szülők milyen mértékben 

vállalják az anyagi terhek viselését. 

Ezek a programok lehetőség szerint csatlakozzanak valamilyen módon a témanaphoz vagy 

témahéthez. A gyerekeknek a programokkal kapcsolatban feladatuk legyen: akár előzetes 

kutatómunka, helyszíni feladatmegoldás, jegyzetkészítés, élménybeszámoló írása stb.. 

A programok tervezésénél fontos, hogy azok minél változatosabbak legyenek: a kulturális, 

természetföldrajzi látnivalók megismerése mellett legyen lehetőségük a gyerekeknek minél 

több mozgásos tevékenységre is. 

A programokról, élményekről az osztályoknak képes beszámolót /tablót/ kell készíteniük, 

amelyekből év végén, az iskolai faliújságon kiállítást szervezünk. 

 

Etikai nevelés 

Cselekedeteinknek, tetteinknek erkölcsi tartalma van. Az erkölcs az egyén magatartását 

irányító, a megítélést segítő, társadalmilag helyesnek, elfogadottnak tekintett szabályokat 

tanító, azokat betartó cselekedetek összessége. 

Ezt az elméleti és tapasztalati tudást kell segítenünk a 13 éves korosztály heti egy órás modul 

órakeretében. 

 

Kommunikációs kultúra 

Az anyanyelvi neveléshez kapcsolódva ez minden műveltségi terület alapvető feladata. Sok 

múlik a tanítókon ennek sikeres végrehajtásához. A kommunikációs kultúra tanítás alapvető 

feladata minden pedagógusnak. Ez biztosítja a nyugodt kommunikációs légkör kialakítását 

pedagógus és tanuló, pedagógus és szülő között. Ösztönözze a tanulók közötti 

kommunikációt, véleménycserét, fejlessze a tanulók vitakultúráját. 

A könyvekre, folyóiratokra, dokumentumokra, a könyvtárra épülő ismeretszerzés álljon a 

kommunikációs ismeretszerzés középpontjában. 

A 14 éves korosztály órakeretében is megismerkedhet a mozgóképkultúra világával. 

A heti egy órás modul révén próbáljuk lehetővé tenni, hogy a gyerekek eligazodjanak a média 

szövevényes, egyre bonyolultabbá váló világában. 

 

Testi – lelki egészség 

Iskolánkban alapvető feladatnak tekintjük, hogy a gyerekeket úgy neveljük, hogy lehetőleg 

elkerüljék a betegségeket, baleseteket. Fontos az egészség, a testi és szociális harmónia 

megteremtése, megőrzése. 

 

Tanulás – pályaorientáció 

A tanulás ismeretszerzést, jártasságok, kézségek kialakítását, képességfejlesztést jelent. Ez a 

megismerési folyamat az egész személyiségre hat. 

A pedagógus legfontosabb feladata a tanulásra való motiválás. 

A pályaorientáció pedig az iskola valamennyi tanárának közös feladata. 
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I. 6. Erkölcstan, hit- és erkölcstan 

 

Iskolánk mindennapi életében az erkölcsi nevelést szélesebb értelemben használjuk, mint amit 

az erkölcstan tantárgyi szerepe nyújthat. Hiszen erre a nevelésre minden órán, minden tanító 

és tanár folyamatosan törekszik. Az erkölcsi nevelés korábban is, most is pedagógusaink 

eszköztárába tartozott és tartozik. Az erkölcstan óra terveink szerint jelentősen erősíteni fogja 

tanítványaink viselkedését, a családhoz, az iskolához, a társaihoz való viszonyát. Tekintettel 

arra, hogy több időt és energiát fordíthatunk tanulóink oktatására, nevelésére. A kötelező 

erkölcstan óra mellett párhuzamosan bevezetendő hit- és erkölcstan órákat tartó egyházi 

személyekkel szeretnénk harmonikus kapcsolatot kialakítani és fenntartani, hogy ezáltal még 

jobban erősítsük a tanulók mindennapi viselkedését, magatartását. Nevelési céljaink lényege, 

hogy a gyerekekben kialakítsuk a jó és a rossz közötti különbség felismerését, erősítsük a 

lelkiismeretességet, a jó erények kialakítását, a másik tiszteletét, megbecsülését. 

 

 

I. 7. Helyi és országos mérések, értékelés rendszere 

 

A tanulók tanulmányi munkájának és szorgalmának ellenőrzése és mérése. Az iskola a nevelő 

és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának 

folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes 

szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően, a kulcskompetenciák elsajátításának mérése 

érdekében a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. 

 

Iskolánkban az értékelés két formáját valósítjuk meg. 

 Külső értékelés 

 országos kompetenciamérés,  

 beiskolázási tapasztalatok eredményeinek elemzése, 

 „versenyeredmények”. 

 Belső értékelés 

 belső mérések,  

 szakmai közösségi, munkaközösségi,  

 vezetői, 

 szaktanári, egyéni értékelés. 

Az értékelés típusai 

A szakmai munkaközösségek mérési anyaguk összeállítása után döntik el, ezután egységesen 

használják a három alaptípus adta lehetőségeket. 

Ezek 

 a diagnosztikus értékelés – a helyzet feltárására, 

 formatív értékelés, információgyűjtés, például a nevelés-oktatási folyamata közben a 

fejlesztés célszerű formálása, 
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 szummatív értékelés, a folyamat lezárásaként eredmények megállapítása. 

1. A magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból az 1-4. évfolyamon a tanév 

végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatot írnak. 

2. A következő elméleti jellegű tantárgyakból 5-8. évfolyamon: magyar nyelv és 

irodalom, matematika, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, 

idegen nyelv. 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrzik. 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő 

követelményeit átfogó, témazáró dolgozatot írnak. 

 Nevelőink központi mérési eszközöket és saját maguk által készített, a helyi 

tanterv és a pedagógia program követelményeire épülő mérőeszközök 

készítése és azok folyamatos fejlesztése. 

3. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában is. 

 ének-zene, rajz, technika tantárgyból félévente valamilyen gyakorlati 

tevékenységgel összekapcsolva. 

 testnevelés követelmények elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrzik, 

 a nevelők a tanulmányi teljesítmények és előmenetelek értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az 

iskola helyi tantervében előírt követelményekhez. Figyelembe veszik azt is, 

hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az 

előző értékeléshez képest, és ezt jelzik a tanuló teljesítményének értékelésekor. 

4. Az értékelés legyen: 

 személyre szóló, 

 fejlesztő, ösztönző jellegű, 

 folyamatos, 

 épüljön a követelményrendszerre, 

 legyen a szóbeli és az írásbeli értékelés arányos, 

 tárgyszerűen jó, 

 félelemmentes légkörben történjen. 
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 A követelményekről, értékelési módokról és az egyéni elvárásokról a 

pedagógusok tájékoztatják az év elején, ill. folyamatosan a tanulókat és a 

szülőket, valamint információt nyújtanak a honlapunkon. 

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek értékelésekor minden esetben figyelembe vesszük 

a Nevelési Tanácsadó, illetve a Szakértői Bizottság javaslatát, és annak figyelembe vételével 

történik az értékelés. 

 

Az értékelés formái 

Személyes, szóbeli értékelés történik: 

 tanítási órákon (korrigálás, megerősítés, segítség), 

 tanórán kívüli foglalkozásokon, 

 fogadóórákon, 

 az osztályfőnök közvetíti más tanárok véleményét, 

 a tájékoztató füzet, napló felülvizsgálatakor minden fogadóóra előtt, 

 a szervezett programok kapcsán, 

 a tantestület előtt (szélsőséges esetekben), 

 az iskola nyilvánossága előtt. 

Az értékelés írásban történik 

 a pedagógus dolgozatra írt véleményei, 

 az 1. évfolyamon félévkor és év végén, 

 minden olyan gyermek esetében, akiről az iskola igazgatója határozatot hoz, 

 külső felkérésre írt minősítések, 

 dicséretek, elmarasztalások beírása a tájékoztató füzetbe. Az osztályfőnöki dicséret 

vagy elmarasztalás és az ennél magasabb szintűek kerüljenek a napló „Feljegyzések” 

rovatába is. 

Értékelés, minősítés, az értékelés formája: 

 A tanulók teljesítményét tanév közben százalékosan, illetve érdemjeggyel (1-5) 

értékeljük a 2-8. évfolyamon. 

 Második évfolyamtól év végén érdemjeggyel (1-5) értékelünk. 

 Az idegen nyelv értékelése: 

- 2. évfolyam 1. félévtől érdemjeggyel való értékelés. 

- 3. évfolyam első félév.  

- 3. évfolyam második félév: 
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- 4. évfolyam: százalékosan, illetve érdemjeggyel (1-5) értékelünk, a bizonyítványba 

érdemjegy kerül. 

Értékelési alapelvek  

 Szeptember 15-ig csak szöveges és százalékos értékelést végzünk, érdemjegyet nem 

adunk. 

 A témazáró dolgozatoknál a tájékoztató füzet (ellenőrző tananyag részéhez kerül 

bejegyzésre: téma +%, valamint az értékelés részhez az érdemjegy. A naplóba csak az 

érdemjegy kerül bejegyzésre. 

 A félévi osztályzatot a tájékoztató füzetbe, az év végi osztályzatot a bizonyítványba 

jegyezzük be. 

 Tanév végén az egész évben nyújtott teljesítményt értékeljük. 

 Az érdemjegyek minimális száma félévente: a tantárgy heti óraszáma +2. 

 A tanulók által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő 

értesíti a tájékoztató füzeten /ellenőrzőn keresztül. A tájékoztató füzet / ellenőrző 

bejegyzéseit az osztályfőnök rendszeresen ellenőrzi, valamint az esetleges hiányzó 

érdemjegyeket pótolja. 

Az értékelés nyilvános fórumai 

 iskolai versenyek, vetélkedők, 

 bemutató órák, értékelés a diákközösség előtt, 

 értékelés a nevelőtestület előtt, 

 szakköri, osztályproduktumok kiállítása, 

 értékelés iskolakapcsolatok szintjén, 

  az iskola honlapja, 

 iskolaújság. 

A kiemelkedő teljesítmény elismerése 

 A jutalmazás alapja: 

 kimagasló tanulmányi eredmény, 

 jó tanulmányi eredmény, és egy vagy két tantárgyból kimagasló teljesítmény, 

 közösségért végzett munka, 

 versenyeredmények, 

  minden olyan tevékenység, eredmény, amely az iskola hírét öregbiti. 
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 A jutalmazás formái 

 írásbeli szaktanári, osztályfőnöki dicséret,  

 igazgatóhelyettesi, igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret, 

 bizonyítványba beírt dicséret, 

 Béres-oklevél, 

 egyéb egyéni és csoportos jutalmak, magatartás, szorgalom, közösségi munka 

értékelése. 

Fontos szerepe van a fejlesztő értékelésnek. Ez végigkíséri a tanulás folyamatát, és döntő 

többségében szóbeli, szöveges értékelés. Elsősorban a nevelő feladata, de értékelhetik 

egymást vagy önmagukat a tanulók is. 

 Az egységes intézményi gyakorlat érdekében az írásbeli témazáró dolgozatok 

értékelésének százalékos határait a következőképpen határozzuk meg: 

 az 5-8. évfolyamon a matematika, a természettudományi tantárgyak 

(természetismeret, fizika, biológia, kémia), valamint a földrajz és a humán 

tárgyak értékelése az alábbi százalékos határok alapján történik. 

% határok Érdemjegyek 

  0 – 30 % elégtelen (1) 

31 – 50 % elégséges (2) 

51 – 75 % közepes (3) 

76 – 90 % jó (4) 

91 – 100 % jeles (5) 

 

 

 Az alsó tagozat osztályainál az értékelés az alábbi határok mentén történik. 

 

  0 – 49 %                                                               elégtelen (1) 

50 – 61 %                                                               elégséges (2) 

62 – 77 %                                                               közepes (3) 

78 – 90 %                                                               jó (4) 

91 – 100 %                                                             jeles (5) 

 

Nevelőinktől elvárás, hogy a mért eredményeket elemezzék és ez a továbbhaladás ütemét 

meghatározzák. A pedagógus saját reflexiója révén képes a szakmai megújulásra az 

eredmények elemzésével. 

 

Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott, vagy az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 
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marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, ha a nevelőtestület engedélyezi. 

 

 A javítóvizsga időpontját az igazgató jelöli ki az augusztus 15-étől 31-éig terjedő 

időszakban. 

 A szülőt írásban tájékoztatja az intézmény a tantervi követelményekről, kijelöli a 

megtanulandó tananyagot, időpontot biztosít a konzultációra. 

 Jellegétől függően írásbeli, szóbeli, illetőleg gyakorlati részből áll. 

 A javítóvizsga előírásai: 

o a javítóvizsga helye az iskola, ahonnan a tanulót javítóvizsgára utasították, 

o a javítóvizsga időpontjáról és helyéről a tanulót és a szülőt írásban kell értesíteni, 

o a javítóvizsgát 3 tagú bizottság előtt kell tenni, 

o a bizottság tagjai: szaktanár, osztályfőnök, igazgató, illetőleg igazgatóhelyettes, 

o a javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni, 

o a javítóvizsga eredményét az osztályfőnök adminisztrálja, 

o a javítóvizsga nem ismételhető, 

o sikertelennek minősül a vizsga, ha a vizsgázó nem jelenik meg. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák időpontját az igazgató jelöli ki, és erről a szülőket írásban tájékoztatja. 

Országos kompetenciamérés 

 

Egész éves feladatok:  

Az órákon végzett munkával lehetőség szerint törekedjünk a kompetencia alapú szemlélet 

kialakítása. Ez természetesen nem korlátozódik magyar és matematika tantárgyakra, hanem 

áthatja az összes tantárgyat. Erre figyelmet szentelünk úgy az órai feladatok, mint a 

dolgozatok összeállításánál. 

Kompetenciamérés előtti feladatok:  

A mérés előtti hetekben súlyozottan foglalkozzunk ezekkel a feladatokkal. Erre felhasználjuk 

a kifejezetten erre a célra beszerzett tankönyveket, illetve az előző évek méréseinek feladatait. 

Különös gondot fordítunk minden esetben a szövegértésre, matematikai szöveges feladatok 

értelmezésére. A kompetenciamérést az előírt szabályok szerint végezzük.  

Mérés utáni feladatok:  

A mérés utáni napokban értékeljük a tanulók munkáját, közösen átbeszéljük a feladatlapokat. 

Tisztázzuk a felmerült problémákat, s ezeket a tapasztalatokat felhasználjuk a következő 

tanévben. 

A központi értékelés utáni feladatok:  

Abban az esetben, ha az iskola nem érte el a várt eredményt, több gyakorlást tervezünk be. A 

kapott központi eredményeket feldolgozzuk, majd döntünk róla, hogy milyen típusú 

feladatoknak kell több időt szentelni. Ezeket igyekszünk a lehető legtöbb órába beépíteni. 

Ha a mérés eredménye megfelelő volt, akkor csak az eredeti terv szerint készülünk a 

következő évi mérésre. Az eddigi évek statisztikái mutatják meg számunkra, hogy mit kell 

fejlesztenünk. 

 

 

I. 8. Különleges figyelmet igénylő gyermekek nevelése (beilleszkedési – tanulási – 

magatartási problémák, szociális hátrányok) 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ 13. pontja alapján a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermek, tanuló: 
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a) Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:  

 aa)  sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,  

 ab)  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,  

 ac)  kiemelten tehetséges gyermek, tanuló. 

 

b) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

 

a) KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEK, TANULÓ 

 

aa)  SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK, TANULÓ 

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

tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” (4.§ 23. 2011. évi CXC. tv.) 

 

Fogyatékosság 

 

Jellemzően organikus eredetű rendellenességek, orvosilag egyértelműen diagnosztizálhatóak, 

mint a hallássérülés, a látássérülés, a középsúlyos vagy a súlyos értelmi fogyatékosság, a 

halmozott fogyatékosság. Az érintett tanulók különböző szociális rétegekhez tartoznak. 

 

Leggyakoribb típusaik 

 - beszédfogyatékosok 

 - látássérültek 

 - hallássérültek 

 - mozgáskorlátozottak 

 

Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását nem látja el!  

A fejlesztőpedagógus nem kompetens szakember a sajátos nevelési igényű tanulók 

fejlesztésében, hiszen ez a gyógypedagógia kompetenciája. Azonban a  fogyatékosságok 

felismerése és megfelelő szakemberhez irányítása a fejlesztő- pedagógus feladata.  

 

ab) BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ 

GYERMEK, TANULÓ 

 

„Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 

viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek.” (4.§ 2. 2011. évi CXC. tv.) 

47.§ (8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, 

fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai 

nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható 

meg. 
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A különleges bánásmódot igénylő tanulók oktatásánál, nevelésénél pedagógusaink figyelembe 

veszik a fejlesztő pedagógus vagy külső szakember véleményét és ezt adekvátan alkalmazzák 

pedagógiai gyakorlatukban. 

 

1. A BEILLESZKEDÉSI ZAVAROK 

 
A gyerekek meghatározott karaktervonásokkal születnek, melyek a környezet és tapasztalatok 

hatására némiképp módosulhatnak, de lényegileg lassan változnak. A karaktervonások 

egymástól függetlenek és egy adott kombináció jellemző az adott emberre. Bizonyos 

esetekben olyan kombináció jellemezhet egy embert, amely a környezethez való 

alkalmazkodást nehézzé teszi. 

A pedagógus-gyerek kapcsolat szempontjából mind az agresszív, mind a gátolt, visszahúzódó 

gyerekek kedvezőtlen helyzetbe kerülhetnek. A rendetlen, aktívan vagy passzívan 

ellenszegülő, feladatait mulasztó gyerekeknek igen sok nyílt elutasításban van részük. Ez a 

gyerekről társaiban kialakult képet negatív irányba alakítja. A szorongó, passzív magatartású 

tanulók helyzete azért kedvezőtlen, mert többnyire „kiesnek” a nevelő figyelmi köréből. Nem 

adnak kellő visszajelzést a pedagógusnak, s így kevésbé vesznek részt az interakcióban. 

Ennek következménye lehet, hogy társaik számára is „észrevétlenek” maradnak. 

A beilleszkedési, magatartási zavarok gyakran tanulási nehézségekkel járnak együtt. Egy 

rossz tanulónál mindig fennáll a veszély, hogy nem tud alkalmazkodni. A 

teljesítménykudarcot szinte törvényszerűen kísérik a személyek közti kapcsolatok zavarai is. 

A beilleszkedési nehézségek óhatatlanul elmaradást okoznak a tanulásban, amelyet esetleg a 

nevelői előítélet miatti alulértékelés is súlyosbít. 

 

A beilleszkedési nehézségek adódhatnak 

 Karaktervonásokból  

 Szociális izolációból  

 Alulszocializáltságból  

 A traumán átesett és/vagy érzelemzavarban szenvedő gyereknél 

 Az észlelési zavarban vagy részképesség-zavarban szenvedő gyereknél 

 Figyelemzavar, mozgászavar, tanulászavar esetén 

A fimóta tüneteknek négy alapvető fajtája van: 

1. probléma a figyelem fenntartásával vagy koncentrálásával 

2. hirtelenség, szertelenség - gondolkodás nélküli cselekvés (impulzivitás) 

3. probléma a mozgás mennyiségével, hogy életkorához képest túl sokat mozog. 

4. A szabályokkal, utasításokkal szembeni ellenállás 

 

A nevelési módszerek kiválasztásakor, a kedvezőnek minősíthető eljárások megtervezésében 

az alábbi törekvések érvényesítése segítséget nyújthat: 

1. Okkeresés. (A közvetlen vagy a távolabbi ok, háttér megtalálása.) 

2. A konstruktív kivezető út megtalálása. (A gyerek eredeti szükségleteivel, indítékaival 

összhangban.) 

3. A pedagógus és a gyerek közös tevékenységére épülő eljárás. (A nevelő a gyerek 

mellé állva, vele együttműködve, esetenként partneri kapcsolatban alakítja ki a nevelési 

szituációt.) 

4. A társak, az osztály bevonása a megoldásba. (Nem csupán a közös megvitatás, 

hanem a társakkal végzett együttes tevékenység szervezése.) 
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5. A gyerek saját aktivitásának ösztönzése cselekvéses vagy verbális formában. (A 

gondot jelentő viselkedéshez való viszony megismerése, a gyerek szándékának, igényének 

felébresztése – nem formális úton – a helyzet megoldására.) Ez az elv különösen függ az 

életkortól. 

6. A gyermek szükségleteinek kielégítése, indítékainak figyelembevétele. (Összefügg a 

2. pontban leírtakkal. A viselkedésben kifejeződő „üzenet” vétele a nevelő részéről, és 

törekvés arra, hogy ne csupán a konkrét eseményekre, hanem erre az „üzenetre”, a gyerek 

belső érzelmi állapotára válaszoljon.) 

7. Elmarasztalás barátságos, segítő formában, szükség esetén következményes büntetés. 

(A nevelő őszinte érzelemnyilvánítása; a negatív megnyilvánulás hatásának, 

következményeinek a gyerek által történő észlelése, tapasztalása.) 

8. Önkritikus magatartás, a pedagógiai tevékenység megváltoztatása. (Iskolai, 

pedagógiai ártalmak lehetőségének végiggondolása.) 

9. A pedagógus kollégák bevonása a megoldásba. 

10. A szülők bevonása a megoldásba. 

A társadalmi és az iskolai beilleszkedési zavarok kialakulásában a tanulmányi teljesítmény, az 

iskolához való viszony, a társas pozíció és az önértékelés alakítása útján a nevelési 

intézménynek fontos szerepet tulajdoníthatunk. Meggyőződésünk, hogy ha az iskolai 

szocializáció kedvezőtlen alakulását befolyásoló intézményi feltételeket s ezek 

hatásmechanizmusát megismerjük, közelebb jutunk a beilleszkedési nehézségek 

megelőzéséhez. 

 

Szükség van: 

- a pszichés fejlődési zavar lényegének, kiindulási pontjának meghatározására, 

- a köré és ráépülő másodlagos károsodások jellegének és okának tisztázására, 

- a környezet hozzáállásának felderítésére, 

- a környezet esetleges káros nevelői magatartásának átalakítására, 

- a megfelelő fejlesztési módszerek, eljárások kiválasztására, 

- de mindezt úgy téve, hogy a gyermek ne stigmatizálódjon.   

Mindezzel tevékenységünk célja, hogy megadhassunk mindent a gyermek számára, ami 

szükséges a képességeinek kibontakoztatásához, a lehetőségekhez képest elérhető maximális 

szocializáció, beilleszkedés eléréséhez. 

 

Az esélyteremtéshez, az okok feltárásához, a megfelelő fejlesztő módszer kiválasztásához a 

különféle szakmaterületek összefogására van szükség, kizárólag egy megfelelően sokrétű, a 

szociális hálóval és a civil szervezetekkel fogaskerékszerűen illeszkedő ellátási rendszer 

képes optimális terápiás, rehabilitációs hatást kifejteni. 

 

2. TANULÁSI ZAVAROK 

 

Tanulási zavarnak tekintjük azt az intelligencia szint alapján elvárhatóan lényegesen 

alacsonyabb tanulási teljesítményt, amely neurológiai deficit vagy funkciózavar talaján jön 

létre, sajátos kognitív tünetegyüttessel. Ezek a részképesség zavarok alapvetően nehezítik az 

iskolai tanulás során az olvasás, írás és/vagy a matematika elsajátítását. A 

teljesítménykudarcok gyakran másodlagos neurotizációhoz vezetnek. Megismerésre 

vonatkozó és tanulási terápiával jól befolyásolhatók. 

A tanulási nehézségek és a teljesítményzavarok háttere (az elvárható, „totális érzékelő 

apparátus”) nem alakul ki a megfelelő szinten az óvodáskor végére, amely viszont 
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elengedhetetlen feltétele lenne, hogy kialakuljon az iskolai tanuláshoz szükséges fogalmi 

szintű gondolkodás. Továbbá a különböző percepciós funkciók működési szintje sem 

kiegyenlített, a szenzomotoros rendszer belső integrációja nem kielégítő. Ezért az iskolába 

kerülő gyerekek egy részénél normál intelligencia, ép értelem és érzékszervek mellett látási, 

hallási, mozgási, észlelési (percepciós) zavarai lehetnek.   

 

A tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknél a leggyakrabban előforduló tünetek: 

 a percepció zavara: a vizuális, az auditív, a taktilis, a kinesztéziás, a vesztibuláris 

modalitások felfogásának nehézsége, 

 a beszédszerveződés, a nyelvi nehézség zavara: a beszédészlelés, beszédmegértés, 

szerialitás, szimbólumképzés, szó- és jelentésasszociáció, artikuláció, motoros 

programozás, beszéd és nyelvi integráció, szókincs akadályozottsága, 

 emlékezet gyengesége: a memória különféle fajtáinak sérülése, 

 lateralitás zavara: saját testen és térben való tájékozódás zavara, 

 sajátos magatartáskép: hiperaktivitás, figyelem, - együttműködés és koncentráció. 

 

A legtöbb kisiskolás írás-, olvasás- és számolás zavara mögött a pszichikus funkciók elmaradt 

fejlődése tapasztalható. Fejlesztésük a különböző feladathelyzetben elszenvedett kudarcok és 

rögzültnek látszó funkciózavarok miatt nehezebb, komplexebb feladatot jelent, mint az 

óvodáskorban. 

A fejlesztési folyamat tervezésekor figyelembe vesszük, hogy az érzékelés, észlelés, mozgás, 

beszéd és gondolkodás egymástól elválaszthatatlanul működő folyamatok, a gondolkodás az 

észlelésbe ágyazódva, a cselekvésen keresztül indul meg, s a verbalitás irányában teljesedik 

ki. Az érzékelő és mozgásos apparátus  komplex kiegyensúlyozott működése elengedhetetlen 

feltétele a fogalmi szintű megismerésnek, mely az iskolai ismeretanyag elsajátításának bázisa. 

Ennek megfelelően kiindulópontunk a észlelő és megismerő területek motoriumon keresztül 

történő fejlesztése, a verbális szint folyamatos működtetése mellett. 

 

Feladat: 

 Az ismeretelsajátítás folyamatát gátló, gyengébben fejlett, diszharmonikus működést 

mutató részképességek megerősítése. 

 Az ismeretanyag hatékony beépüléséhez szükséges jártasságok, készségek kialakítása 

illetve megerősítése. 

 A motiváció növelése. 

 Ezen feladatok a fejlesztő pedagógus és a pedagógusok összehangolt munkáját kívánja 

meg. 

 

A fejlesztés folyamata  

A fejlesztési célterületek, a bázisfunkciók megerősítése: 

 Észlelési területek. 

Szenzoros integráció (a különböző észlelési területek együttműködése). 

 Mozgás, finommozgás. 

Szenzomotoros integráció (az észlelési és motoros rendszer együttműködése). 

 Lateralitás és/vagy saját testen és térben való tájékozódás→Téri orientáció. 

 Nyelvi készségek, beszédszerveződés. 



 21 

Emlékezet 

A figyelembe veendő szempontok: 

 -a szemléletes konkrét emlékezés a kisiskolás kor jellemzője, 

 -a cselekvésbe ágyazottság a leghatásosabb módja az emlékezésnek, 

 általános fejlesztés, 

 a célzott, a részterületnek megfelelő fejlesztés pl: auditív emlékezet, 

vizuális emlékezet stb., 

 a közvetlen emlékezet fejlesztés, 

 a megtartó emlékezet fejlesztése, 

 az emlékezet folytonos megerősítése. 

Figyelem 

A figyelembe veendő szempontok: 

-szükség esetén a tér redukálása, 

-elterelő ingerek csökkentése, 

-pihenési idő biztosítása, 

-a feladatok rendszerezése, 

-az instrukciók valamint a tevékenység megfelelő strukturáltsága, 

-a késleltetés idejének fokozatos növelése, 

 általános fejlesztés, 

 a célzott részterületnek megfelelő fejlesztés pl: auditív figyelem, 

vizuális figyelem stb., 

 a figyelem terjedelmének fejlesztése, 

 a figyelem koncentráltságának biztosabbá tétele. 

 

Készségfejlesztés 

A megerősített bázisfunkciók segítségével az összetettebb működést igénylő területek 

fejlesztése. 

Pl.: olvasáskészség, írás - helyesírás készsége, számolási készség stb. 

 

Motiváció-fejlesztés 

-sikerélményhez juttatás segítségével a teljesítmény-motiváció megerősítése, 

-reális én-kép kialakítása, 

-mentálhigiénés szempontok érvényesülése. 

 

3. MAGATARTÁSZAVAR 

A magatartászavarok megjelenési formái és okai igen változatosak lehetnek. Oka lehet 

közvetlenül az idegrendszer súlyos éretlensége, mint például a hipermotilitás esetében. 

Kialakulhat másodlagos tünetként, mintegy ráépülve a tanulási nehézségekre. Ilyenkor a 

gyerek az állandó stresszt és kudarcot okozó helyzeteket igyekszik elkerülni, például 

bohóckodással, hisztivel, vagy a társai ellen irányuló agresszióval. Okozhatja a családi 

szocializáció problémája, mint például: a nem megfelelő anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolat, 

érzelmi elhanyagolás, családon belüli erőszak, hospitalizáció (családon kívüli nev.) stb. 

Magatartászavarhoz vezethet, ha nem megfelelőek, a többségi társadalom számára nem 

elfogadhatóak a család által közvetített minták: például életvitelszerű bűnözés a családban. 

Problémát okozhat, főleg kamaszkorban a kortársak egymásra gyakorolt negatív hatása, 

amikor "rossz társaságba" keveredik a gyerek. Szintén okai lehetnek a magatartási 

problémáknak az osztályközösségben kialakuló csoportdinamikai jelenségek, mint például a 

bűnbakképzés vagy az ellenállás. 
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A magatartászavarok kezelése: 

 A problémák kezelésnek igazodnia kell a magatartászavar okához. Az idegrendszer 

éretlensége következtében közvetlenül kialakuló magatartászavar jól kezelhető 

mozgásterápiával. 

 A mozgásterápia szintén célravezető lehet, ha a magatartászavar másodlagos tünetként 

alakul ki, ráépül a tanulási nehézségekre. Ilyenkor, mivel egyre könnyebbé válik a 

tanulás, egyre kevesebb kudarc éri a gyereket, a problémát kiváltó ok szűnik meg. A 

sikerélmények hatására lassan megváltozik a viselkedés is, enyhülnek a magatartási 

tünetek. Ebben az esetben célravezetők lehetnek a különböző stressz-oldó technikák is, 

amelyek segítenek feldolgozni a korábbi kudarcok hatásait, és ez által meggyorsítják a 

viselkedésben bekövetkező pozitív változásokat. 

 A családi szocializáció problémáit, a korai negatív tapasztalatok hatásait szintén jól 

enyhíthetjük a stressz-oldó technikák segítségével. Bizonyos esetekben célravezető lehet 

a családterápia vagy a gyermek egyéni pszichoterápiája. 

 A család által közvetített negatív normarendszert, a kortárs csoport káros hatásait 

illetve bizonyos esetekben a családi szocializáció problémáit is enyhíthetjük azzal, ha 

megtanítjuk a gyerekeket, hogyan kezeljék konfliktusaikat, fejlesztjük empátiás 

készségüket és segítjük őket abban, hogy kialakuljon a felelősségérzetük, megtanuljanak 

szembenézni problémáikkal. 

 A csoportdinamikai jelenségek kezelése megtanulható. 

Az iskola lehetőségei és feladatai  

 

Ellátandók köre:  

Azok a tanulók, akik a Nevelési Tanácsadó által megállapított és szakvéleménnyel 

dokumentált beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM) küzdenek. 

 

A fejlődésben lévő pszichikus funkciók megerősítésében fontos a szűrővizsgálatok 

eredményeinek ismeretében készített speciális, komplex fejlesztőprogram alkalmazása, hogy 

pozitívan befolyásolhatók legyenek a tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges magasabb rendű 

funkciók. 

A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája a tanulók eltérő képességeihez 

történő alkalmazkodás, a differenciált tanítás és tanulás megszervezése. Ez a szükséglet hívta 

életre a fejlesztőpedagógiai tevékenységet.  

 

Hagyományosan a pedagógusoktól várják el, hogy a tanórán belüli differenciálással oldják 

meg a problémát. Az intézmények emellett fejlesztőpedagógusokat, pszichológusokat, 

gyógypedagógusokat, pedagógiai asszisztenseket is alkalmazhatnak. 

 

A fejlesztőpedagógusok olyan speciális felkészültséggel rendelkező szakemberek, akik 

korszerű gyógypedagógiai-pszichológiai ismeretek birtokában ismerik a fejlődés és a 

fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és 

individuális jellemzőit, a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikai 

eljárásait. Jártasak a prevenciós és korrekciós fejlesztés gyakorlati formáinak alkalmazásában 

iskolai csoportban és egyéni fejlesztési formában. Segítségükkel pedagógusaink is végeznek 

egyénre szabott fejlesztést a felzárkóztató órákon, korrepetálásokon. 

 

 

http://www.pszichofeszek.hu/csaladterapia.html
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A fejlesztőmunka menete: 

 

- diagnosztika, 

- egyedi esetek megbeszélése, megoldások, 

- fejlesztő programok kidolgozása és alkalmazása, 

- a gyerek fejlődésének nyomon követése, 

- a szülői házzal való kapcsolat, 

- a fejlesztőmunka eszközrendszere, 

- dokumentáció. 

A speciális munkakörök a BTM-es gyermekek fejlesztéséhez: 

 

1. A fejlesztőpedagógus  

 Elsősorban a normál intelligenciaövezetbe tartozó gyermekekkel foglalkozik 

teljesítményzavar esetén; 

 Diagnosztikus tevékenysége csak a képzései során elsajátított tesztek felvételére és 

értékelésére terjed ki; 

 A diagnosztikus és terápiás kompetenciakörét meghaladó eseteket speciális 

szakemberhez köteles irányítani; 

 Tevékenységét más szakemberekkel (tanító, szaktanár, logopédus, pszichológus stb.) 

összehangoltan végzi; 

 A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. 

 

2.  Az iskolapszichológus 

 Szaktudásával segíti az iskola oktató-nevelő munkáját; 

 Kompetenciája pedagógusokkal, szülőkkel, gyermekekkel való   személyiségfejlesztő, 

konzultatív kapcsolatra terjed ki; 

 Növeli az intézmény pedagógiai kultúráját; 

 Krízishelyzetben lelki segítséget nyújt a tanulóknak. 

 

3.  A gyógypedagógus  

A gyógypedagógus-képzés képességdeficitek szerint szakosodott. Az általános iskolai 

ellátásban a gyógytornászok, logopédusok alkalmazásának vannak hagyományai. Az 

integráció fokozódásával arányosan lehet szükség más végzettségűek rész- vagy teljes 

munkaidős foglalkoztatására is. 

 

4.  A pedagógiai asszisztens  

A pedagógus irányításával segíti a tanítási-tanulási folyamatot, információhordozókat készít, 

ellátja a gondozási teendőket, részt vesz a szabadidős tevékenységek, gyermekmunkák 

irányításában, ügyeleti, felügyeleti, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásában. 

A cél eléréséhez hatékonyan működő team-munka kiépítésé szükséges  

 a különböző ismeretekkel rendelkező szakemberek egymást kiegészítő és megerősítő 

munkája (fejlesztőpedagógus – tanító, szaktanár - napközis nevelő stb.) 

 külső szakemberekkel történő kapcsolatfelvétel (pszichológus, a nevelési tanácsadó 

szakembere, gyógypedagógus, családsegítő, orvos stb.) 

 a család bevonása a fejlesztést biztosító tevékenységekbe. 

 

Fontos a fejlesztést segítő és biztosító eszközök (pl.: könyvek, tanári segédleteket, fejlesztő 

eszközök, játékok, szoftverek) és módszerek ismerete és alkalmazása. 
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A fejlesztés színterei 

 a törvényben fejlesztésre, felzárkóztatásra biztosított órakeret 

 a tanórai differenciált oktatás 

 a szabadidős tevékenység lehetőségeinek, illetve a családi tér lehetőségeinek irányított 

kihasználása 

A különböző színtereken, a munka párhuzamosan, egymást megerősítve folyik. 

 

A fejlesztés eredményessége függ: 

 a gyerek pszichés állapotától (csak egy részképességben van elmaradás, vagy 

halmozott funkciózavarral állunk szemben) 

 a családi háttértől és a szociális helyzettől 

 különböző emocionális tényezőktől 

 

A fejlesztő munka formái: 

 osztálytanító, szakos tanár: tanórákon fejleszt; 

 fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus-logopédus: kiscsoportban tanórán kívül fejleszt; 

 tanító, tanár, speciális szakember: tanítás mellett kiscsoportban fejleszt. 

 

 Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

„Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy 

speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a 

feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.” (4.§ 13. 2011. évi CXC. tv.) 

A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki, amelyet a Nemzeti 

Tehetség Alap támogat. A Nemzeti Tehetség Program és Alap az oktatásért felelős miniszter 

irányítása alatt, jogszabályban foglaltak szerint működik. A Nemzeti Tehetség Program 

elérendő célokat jelölhet ki a köznevelési intézmények számára, és tartalmazza a feladatok 

finanszírozásának módját is. 

Tehetséggondozás 

Az értelmi képességek terén az egyik szélső értéket a kiemelkedő értelmesség, a tehetség 

jelenti. A tehetséggondozás akkor is komoly kihívás, ha kiegyenlített képességstruktúrával 

párosul, de ha a tehetséges személy akadályoztatva van tehetsége kibontakoztatásában, esetleg 

részképesség-zavarokat mutat, még nehezebb a feladat. A tehetségesek tudatában vannak 

problémáiknak, és sok esetben ezt nehezebben fogadják el, mint gyengébb képességű társaik. 

A tanulási és magatartási problémák az ő csoportjukban is megtalálhatók. Az is előfordul, 

hogy kiemelkedő képességeik válnak a zavarok forrásává: a gyors gondolkodás sokszor 

türelmetlenné teheti a tehetségeseket a tanulásban, kapkodóvá az írásban, nehezítheti a társas 

kapcsolatok kialakulását. Fontos tehát, hogy a tehetséges tanulókhoz is a maguk 

egyediségében tudjunk viszonyulni. A tehetségfejlesztés a felismerésnél kezdődik. 

Legkorábban a mozgás, a zene és a matematika területén mutatkoznak meg a kimagasló 

képességek. A tanulmányi munkában tehetségesek számára fontos, hogy megkapják a 

megfelelő terhelést, mert ha ez nem történik meg, alulteljesítőkké válhatnak. 

 

A pedagógusnak a tehetségnevelés területén a fő feladatai: 

 felismerni a tehetséget és megjelenítési formáit 

 segíteni a tehetségeseket abban, hogy felismerhessék és fejleszthessék képességeiket 

 kielégíteni a tehetséges gyermekek szükségleteit 

 ösztönözni kreativitásukat 
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 bevonni őket társadalmunk jelenlegi problémáiba 

 erősíteni a tehetséges személyiséget abban, hogy képes legyen vezető szerepet vállalni 

 felkészíteni a gyermeket arra, hogy kreatív és tehetséges felnőtté válhasson 

 

A tehetséges tanulók nevelése-oktatása során elkerülhetetlen a differenciálás.  

A tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon fontos 

 hogy alkalmat és lehetőséget kapjanak az önálló, saját maga által szervezett tanulásra 

 hogy tapasztalatokat szerezzenek az önálló problémamegoldásban 

 hogy elsajátítsák a hatékony tanulási készségeket 

 hogy képességeiknek megfelelő szinten dolgozzanak 

 

Biztosítani kell számukra a pályázatokon, versenyeken való részvételt, a versenyekre való 

egyéni felkészítést. Lehetővé kell tenni számukra, hogy különféle tehetséggondozó 

programokban vehessenek részt. 

 
 

I. 9. Tehetséggondozás (Tehetségpont) 

 

A nívócsoportos oktatás megvalósítása 

 

A felső tagozat szerepe a továbbtanulásra való felkészítésben valamint a tehetséggondozásban 

kiemelkedő jelentőségű. Egyre nagyobb a társadalmi igény ennek gyakorlati megvalósítása. 

Ezért azokban az osztályokban, ahol erre lehetőség nyílik /van tanári kapacitás/, ötödik ill. 

hatodik osztálytól kezdve matematika, magyar és angol tantárgyakból a tanulókat két, esetleg 

három csoportra osztjuk: „haladó” , „átlagos”, „fejlesztő” csoportokra. 

A legtehetségesebbek a haladó csoportban versenyekre, felvételire gyorsabb tempóban 

haladhatnak, míg az átlagos ill. fejlesztő csoport tagjai lassabban, több gyakorlással 

szerezhetnék meg ugyanazt a tudást. 

A tanulónak a csoportok közötti átjárás félévente ill. év végén biztosított. A szaktanár 

javaslata ill. az év végi írásbeli vizsgán nyújtott teljesítménye alapján. 

 

Témanap és témahét szervezése 

 

A korszerű oktatásban egyre nagyobb jelentőséggel bírnak azok a módszerek, amelyek a 

gyerekek közötti együttműködést segítik. Ilyen a projektmódszer is, amelyre iskolánk is egyre 

nagyobb hangsúlyt fektet. 

A tantestület által a tanév elején megbeszélt témákból évente több alkalommal szervezünk 

témanapot vagy egyszeri alkalommal témahetet.  

A témanap ill. hét, kapcsolódhat valamilyen évfordulóhoz, nemzeti ünnephez, világnaphoz 

vagy bármilyen a gyerekek körében érdeklődés felkeltésére alkalmas témához. A témanap 

megszervezésre kerülhet mind alsó, mind felső tagozatban.  

A témanap/hét időpontját a tantestület a munkatervben előzetesen rögzíti. A feladatokat az 

erre megbízott munkacsoport állítja össze, lehetőleg úgy, hogy a tanulóknak önálló 

kutatómunkára is lehetőségük nyíljon.  

A témanapot mindig értékeléssel kell zárni, amelyen a tanulók is részt vesznek.  

A témahét a felső tagozatban kerül megszervezésre. A témanaphoz képest komplexebb, 

lehetőleg minél több tantárgyat érintő feladatok legyenek.  
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Az osztályokban szerveződő munkacsoportok /4-5 fő/, előzetesen választhatnak a felkínált 

témák közül, melyiket dolgozzák ki részletesen. A témákat a tantestület határozza meg. A 

feladat megoldásához a csoportoknak prezentációt kell készíteniük. Fontos, hogy a feladatok 

megoldásánál minél jobban érvényesülhessen a gyerekek kreativitása, ötletessége.  

A témahéthez kapcsolódhat tanulmányi kirándulás, erdei iskola, múzeum látogatása vagy akár 

vendég előadó meghívása is. 

A csoportok az elkészült munkáikból kiállítást is szervezhetnek. A csoportok munkáját nem 

csak a pedagógusok bírálják, hanem fontos, hogy a gyerekek megismerhessék és értékeljék a 

másik munkacsoport munkáját is. 

 

A témanap/hét tapasztalatait és értékelését a tantestületnek a soron következő értekezleten kell 

megbeszélnie. 

 

Iskolánk a Tehetségpont hálózathoz tartozik, s programjait, továbbképzéseit ennek 

szellemében tervezi. 

 

 

I. 10. Felvétel, iskolaváltás, valamint a tanulók átvételének szabályai  

  

Feltételek 

 A 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény 45. § (2) bekezdése szerint.  

 Felvételi vizsga nincs. 

 Beiratkozás módja: törvényi előírások szerint. 

 Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról az intézményvezető dönt a Kt. 

51. § (4) bekezdése alapján. 

 Hanyag vagy annál rosszabb magatartás esetén nem veszünk fel/át gyereket. 

 

Beiratkozás előtt az érdeklődő szülő tájékoztatást kap szervezett formában az iskola 

Pedagógiai Programjáról és a Házirendről; nyílt órát tekinthet meg a leendő elsős tanítóknál; a 

leendő elsős részt vehet az iskola nyilvános rendezvényein és a tanítók és az iskolavazetés 

által szervezett iskolavárókon. Ezekről az iskola honlapján folyamatosan tájékoztatjuk az 

érdeklődőket. 

A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény 50. §. (6) bekezdése szerint az 

általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye az intézmény körzetében található. 

Kt. 24. § (6)  szerint ha az általános iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem 

tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a 

felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes 

szabályait a Házirendünkben határoztuk meg. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési 

igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. 

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, 

d) vagy az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren 

belül található. 
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Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Kt. 57. § (1) szerint a tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt 

tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatója a szülő kérésére 

legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor  

is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a 

megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szülő kérésére az iskola 

magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal. 

A 2. évfolyamtól a tanulónak teljesíteni kell az adott tantárgy követelményeit legalább 

elégséges szinten. Az elégséges szint az adott szaktárgy továbbhaladási feltételeinél szerepel. 

„Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 

pedagógus, az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb 

évfolyamba lépéséről.” /Kt. 54.§ (5)/ 

Kt. 57. § (3) szerint a tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több 

évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál 

rövidebb idő alatt is teljesítheti. 

 

A követelmények elégtelen szinten való teljesítése 

 

A 20/2012. EMMI rendelet 64. § (7) bekezdése alapján javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a 

tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott. 

A 20/2012. EMMI rendelet 77. § (1) bekezdése értelmében, ha a tanuló nem teljesítette az 

évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az évfolyam megismétlésével 

folytathatja. 

 

Belépés feltételei normál tantervű osztályba 

 Eredményesen lezárt előző évfolyam. 

 Az iskola követelményrendszerének (Pedagógiai Program és Házirend) 

elfogadása. 

 Külföldről érkező tanuló esetén a Nt. 92.§ (9) bekezdés alapján. 

 

Belépés feltételei emelt tantervű csoportba 

 Az idegen nyelv követelményrendszer szerinti ismerete teszt és szóbeli 

felmérés alapján. 

 Jó tanulmányi eredmény. 

 

Belépés feltételei nívócsoportos osztályba 

 Az adott tantárgy emelt szintű ismerete vizsga alapján. 

 Jó tanulmányi eredmény. 

 

 

I. 11. Az osztályfőnöki munka 

 

A Nat-ban megjelenő nevelési célok tematizálják a felsőbb évfolyamokon (5–8. évfolyam) az 

osztályfőnöki órák témaköreit, ezáltal érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző 

szintjein és valósulnak meg a köznevelés folyamatában. 

A fejlesztési területek, nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk 

rendelt feladatok végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a 



 28 

színvonalas pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

egyik fontos kritériuma. 

Az erkölcsi nevelés. A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a 

cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítése, 

igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése. Az erkölcsi nevelés 

legyen életszerű: készítsen fel az életben elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ 

találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az 

emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítésmódokat 

felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása 

támogatja olyan, a tanulók életében nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, 

mint a kötelességtudat, a mértéktartás, az együttérzés, segítőkészség és a tisztelet. A tanulást 

elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális 

érdeklődésük felkeltéséig – kihat egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka 

világában is. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés. A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, 

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

művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, 

gyakorolják azokat az egyéni-közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a 

szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek. Alakuljon ki bennük a 

közösséghez való tartozás, a hazaszeretet és az a felismerés, hogy szükség esetén 

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

ezért a tanulók, magyarságtudatukat megőrizve, ismerjék meg történelmét, sokszínű 

kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, 

nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. 

A Határtalanul program keretein belül a 7. évfolyam állami támogatással vesz részt a 

szomszédos országok magyar lakta területeinek felkeresésében, a magyar-magyar kapcsolatok 

építésében, személyes kapcsolatok kialakításában és elmélyítésében. Ezáltal személyes 

tapasztalásokat szerezhetnek a külhoni magyarságról 1 héten keresztül. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés. A demokratikus jogállam működésének alapja az 

állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az 

egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az 

együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A közügyekben való részvétel a kreatív, önálló 

kritikai gondolkodás, az elemző képesség és a vitakultúra fejlesztését kívánja. A felelősség, az 

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

a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése. Az önismeret – mint a személyes 

tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető 

képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező adottságainak, 

szellemi és gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését. Hozzá kell segíteni, 

hogy képessé váljék érzelmei hiteles kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, 

hogy az elsajátított tudást és készségeket énképébe be tudja építeni, a tanítás-tanulás egész 

folyamatában támogatni kell abban, hogy érezze, alakítani tudja fejlődését, sorsát és 

életpályáját. A megalapozott önismeret hozzájárul a boldog, egészséges és kulturált egyéni és 

közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 

A családi életre nevelés. A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok 

erkölcsi érzékének, önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi létének alakításában. 

Ezért társadalmi elvárásként fogalmazódik meg a nevelési-oktatási intézményeknek a 

gyermekek nevelésében, az erkölcsi normák közvetítésében, a harmonikus családi minták 
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közvetítésében való fokozott részvétele. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az 

értékrendben jelentkező átrendeződések a családok egy részének működésében bekövetkező 

zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A 

családi életre való felkészítés segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős 

párkapcsolatok kialakításában, valamint a családi életükben felmerülő konfliktusok 

kezelésében. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

A testi és lelki egészségre nevelés. Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges 

testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A pedagógusok készítsék fel a tanulókat arra, hogy 

legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek 

alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas 

viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok kezelésére. A gyerekek, fiatalok sajátítsák 

el az egészséges életmód elveit, és – amennyire csak lehet – azok szerint éljenek. Az iskola 

feladata az is, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a 

betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A 

pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség. A Nat ösztönzi a személyiségfejlesztő nevelést-

oktatást, melynek része az akadályozott, hátránnyal élő fiatalok képességeinek fejlődéséhez 

szükséges feladatok meghatározása. Ez akkor lehet eredményes, ha az intézmények 

pedagógiai programja, a helyi tanterv külön figyelmet szentel minden tanuló képességbeli és 

társadalmi különbözőségének. A nevelési-oktatási intézmény alakítsa ki a gyerekekben, 

fiatalokban a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti együtt érző és segítő magatartást. 

Saját élményű tanuláson keresztül fejlessze ki a tanulókban a szociális érzékenységet és 

számos olyan képességet (együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -

megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság. A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell 

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

az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre 

tekintettel használja. A nevelés célja, hogy a természet szeretetén és a környezet ismeretén 

alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék 

meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel 

kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a 

tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, 

válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük 

természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

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

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

tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a tanulók kipróbálhatják képességeiket, 

elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk 

megtalálására, foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető erőfeszítések 

megtételére. Ehhez fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a 

versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés. A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell 

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

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

felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, 

a pénz világában és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett 

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

erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. 
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Médiatudatosságra nevelés. A médiatudatosságra nevelés lehetővé teszi, hogy a tanulók a 

globális nyilvánosságnak felelős résztvevői legyenek; értsék az új és hagyományos médiumok 

nyelvét. Az értelmező, kritikai és tevékenybeállítódás kialakítása révén felkészít a demokrácia 

részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A médiatudatosságra nevelés során a tanulók 

megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom 

közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas 

érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett 

médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

A tanulás tanítása. A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, 

hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag 

elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan 

alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári 

és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; 

melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; a tanulók csoportban miként működhetnek 

együtt; hogyan rögzíthetők hívhatók elő pontosan, szó szerint a szövegek, meghatározások, 

képletek stb. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek 

alkalmazni a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának 

elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi 

teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

 

I. 12. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 

Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység, tanulási 

kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program, szociális hátrányok enyhítését segítő 

tevékenység 

1977. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról: 

8. § (1) A gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz és ahhoz, hogy tájékozta-

tást kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy a személyét 

és vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül, vagy más módon meghallgassák, és 

véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék. 

Lakókörnyezet 

Az iskola Budapest III. kerületében található, ahol zömmel kertes családi házakban élnek az 

emberek. Innen jár be a tanulók nagy része. A kerület átlagos helyzetéhez képest a környék 

családjainak helyzete jónak mondható. Azonban a gazdasági és társadalmi változások 

következtében a családok életében felhalmozódó problémák hatnak az iskolára, a gyermekek 

nevelésére és gondozására. Egyre több a veszélyeztető tényező: a családok széthullása, 

elszegényedése, túlzott anyagias szemlélet, munkanélküliség. Az egzisztenciális-szociális 

elbizonytalanodás évről-évre több feladatot rónak az ifjúsággal foglalkozókra. Ennek 

következtében az ifjúságvédelmi munka a fiatalok életvitelével-életmódjával, szabadidejük 

hasznos eltöltésével, az ehhez kapcsolódó prevenciós munkával, a hátrányos és 

veszélyeztetett tanulókkal való kiemelt foglalkozásban jelölhető meg. 

Az intézmény eredményes működéséhez elengedhetetlen mind a tanárok, mind a fiatalok 

részéről a kiegyensúlyozott, nyugodt légkör. A gyermekvédelmi felelős személye a „híd” 

szerepét betöltve közvetíti a pedagógus, diák és szülő között a kölcsönös és őszinte bizalmat, 

egymás személyiségi jogainak tiszteletben tartásával. 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége komplex tevékenység, amely három területre terjed 

ki.  
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A gyermek fejlődését veszélyeztető okok 

 
1. megelőzésére                             2. feltárására                              3. megszüntetésére 

Megelőzés: 

 Egészségügyi felvilágosító témák osztályfőnöki órákon, 

 Részvétel ilyen témájú városi rendezvényeke, 

 Rendőri osztályfőnöki órák tartása, 

 Meg kell ismertetni a tanulókkal a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget 

veszélyeztető tényezőit, elkerülési módjukat, 

 Tájékoztatást kell nyújtani a káros függőségekhez vezető szokások megelőzésében, 

valamint a krízis helyzetekbe jutottaknak. 

Feltárás: 

 Célja, hogy az iskola és a gyermekjóléti szolgálat minél hatékonyabban tudja kezelni 

 A probléma súlyossága fokán megkülönböztetünk veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

gyerekeket. 

Az iskola feladata a feltárás során: 

 felismerni a tanulók problémáit 

 megtalálni a problémák okait 

 segítséget nyújtani a megoldásban 

 jelezni a felsorolt problémát a gyermekjóléti szolgálatnak 

Megszüntetés: 

 Aktív közreműködés a tanulók fejlődését gátló okok megszüntetésében. 

 A veszélyeztető okok megszüntetése érdekében a területileg illetékes hatóságokkal szoros 

együttműködés: 

 Nevelési Tanácsadóval 

 Gyermekvédelmi és családsegítő szolgálattal 

 Szociális osztállyal 

 Gyámhivatallal 

 Gyermekorvossal, védőnővel 

 Pedagógiai Intézettel 
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 Drogambulanciával 

 Rendőrség ifjúságvédelmi szolgálatával 

 Családok átmeneti otthonával 

 Jegyző 

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek-és ifjúságvédelmi területén: 

 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit 

 jelezni kell a felmerült problémákat a családi tanácsadó és gyermekvédelmi központ felé 

 meg kell keresni a problémák okait 

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához 

 veszélyeztető okok feltárása érdekében szükség  esetén családlátogatást végezni 

 a gyermekjóléti szolgálat kérésére részt vesz esetmegbeszéléseken 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatást megállapítását 

kezdeményezheti 

 kiemelt figyelmet fordítani a szenvedélybetegség megelőzésére ( alkoholizmus, drog, 

cigaretta) 

Gyvtv. 5. § veszélyeztetettség: olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében 

kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja 

vagy akadályozza. 

Gyvtv. 4. § 12. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális 

helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül, halmozottan 

hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban 

tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, 

tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik 

évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a 

gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek; a továbbiakban rendszeres 

gyermekvédelmi ellátásban részesül. 

 

Beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek: 

 

Az intézmény felelős a beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő gyermekek 

feltárásáért, azok okainak megszüntetéséért. A felderítés mellett törekszik a káros hatások 

megelőzésére, ellensúlyozására. 
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A gyermekek beilleszkedési zavarának kialakulásához a következő tényezők játszanak 

szerepet: 

 A szülők deviáns magatartása (például alkoholizmus, öngyilkosság, ideg-

elmebetegség, kriminalitás). 

 Kedvezőtlen családszerkezet (csonkacsalád, nevelőapa, nevelőanya, a gyermek 

örökbefogadott). 

 Alacsony iskolai végzettség (például, ha a szülő nem végezte el az általános iskola 8 

osztályát). 

 Kedvezőtlen lakásviszonyok. 

 Alacsony jövedelem, munkanélküliség. 

 Magas gyermeklétszám. 

 A szülők tartós betegsége. 

 A gyermek koraszülöttsége. 

A magatartási problémák főbb jellemzői a visszahúzódás és a depresszív viselkedés.  De súlyosabb 

esetekben ellenséges agresszív és az inkonzekvens viselkedés a jellemző. Ilyen esetekben a gyermek 

dührohamot, szófogadatlanságot, ellenszegülést, dacot, kötelezettségmulasztást, vagy elutasítást 

produkál. 

A magatartási zavarok nevelési konfliktusszituációt teremtenek a pedagógus és a gyermek 

kapcsolatában. A beszélgetések, őszinte érdeklődés, diszkréció, a pedagógiai intuíció, megértés, az 

elfogadás, mind hozzájárul az adott szituáció megoldásához. 

A nevelési módszerek kiválasztásakor a kedvező eredmény eléréséhez a következők nyújthatnak 

segítséget: 

 Okkeresés /A problémát kiváltó közvetlen, vagy távoli ok, háttér megtalálása./ 

 Konstruktív kivezető út megtalálása. 

 A pedagógus és a gyerek közös tevékenységére épülő eljárás, amelyben a nevelő a gyermek 

mellé állva, vele együttműködve oldja meg az adott nevelési szituációt. 

 A társak az osztály bevonása a megoldásba, amely nem csupán a közös megvitatást jelenti, 

hanem a társakkal végzett együttes tevékenység megszervezését. 

 A gyerek saját aktivitásának ösztönzése cselekvéses, vagy verbális formában. 

 A gyermek „üzenetének” vétele, ami a viselkedésben fejeződik ki, indítékainak figyelembe 

vétele. 

 Elmarasztalás barátságos, segítő formában, szükség esetén következményes büntetés. A 

nevelő őszinte érzelemnyilvánítása, a negatív megnyilvánulás hatásának, következményeinek 

a gyermek által történő észlelése, tapasztalása. 
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 Önkritikus magatartás a pedagógus részéről, a pedagógiai tevékenység megváltozása, iskolai 

pedagógiai ártalmak lehetőségeinek végiggondolása. 

 Pedagógus kollégák bevonása a megoldásba. 

 A szülők bevonása a problémák megoldásába. 

A pedagógusnak mindenekelőtt a család, a szülő meggyőződése, nevelőmunkába történő bevonását 

kell megoldania. 

Ennek leghatékonyabb eszköze a rendszeres találkozás, beszélgetés, kapcsolatteremtés, család-

látogatás, szülői értekezlet, nyílt nap, tanórán kívüli tevékenységbe való bevonás, továbbá a 

megfelelő infokommunikációs csatornák felhasználásával folyamatos kapcsolatot tart fent a 

szülőkkel. 

Speciális feladatkör 

 Indokolatlan iskolai hiányzások okainak a feltárása. 

1. Első alkalom 

„Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló esetében, ha már az  első 

alkalommal  igazolatlan mulasztás történt a gyermeknél. Az értesítésben fel kell hívni 

a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás alábbi következményeire.” ( Családi pótlék 

elvonás, gyermekvédelembe vétele, pénzbírság.) 

2. Ismételt hiányzás 
„Ha az iskola első értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten 

igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe 

véve megkeresi a tanuló szülőjét.” 

3. Tíz óra hiányzás 

„Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az 

iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot.” 

4.  Harminc óra igazolatlan hiányzás 

„Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, 

az iskola ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a 

tanuló szülőjének az értesítésében.” 

5.  Ötven óra igazolatlan hiányzás 

„Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát 

(kb. 10 nap), az iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye 

szerint illetékes jegyzőt.” 

 

Intézkedések célja: a szociális munka módszereivel és eszközeinek felhasználásával a 

gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, valamint 

a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését. 
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II. HELYI TANTERV 

 

II. 1. A választott kerettanterv 

 

Az Oktatási és Kutatásfejlesztési Intézet (OFI) által kifejlesztett kerettantervek közül iskolánk 

az 1-4., valamint az 5-8. osztályokra vonatkozó kerettantervet választotta a helyi pedagógiai 

programjának elkészítéséhez. 

 

II. 2. A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórák 

 

Az iskola pedagógusainak döntése alapján a rendelkezésünkre álló 10 %-os órakeretet az 

idegen nyelv fejlesztésére, az informatika tantárgy óraszámának emelésére, továbbá az 

irodalom és a matematika tantárgyak erősítésére szánjuk. Az 5. osztályban a választható 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret közül a Hon- és népismeret tantárgyat választottuk, ami 

erősíti az iskolánk alapvető célkitűzését, a hagyományápolást. 

 

II. 3. A tankönyvek és taneszközök, digitális eszközök kiválasztásának elvei  

  

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag 

feldolgozásához, amelyeket az oktatási és kulturális miniszter hivatalosan tankönyvvé 

nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is 

szükség van: testnevelés, technika, rajz. 

Továbbá minden tantárgynál törekszünk a rendelkezésre álló digitális anyagok 

használatára. 

2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs 

munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján. 

3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév 

kezdetéig a szülők kötelessége. 

4. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő 

szempontokat veszik figyelembe. 

A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk. Új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 
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5. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretből, illetve más támogatásokból 

egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a 

taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

6. A tankönyvválasztás szempontjai: 

Olyan tankönyvek kiválasztása, amelyek középpontba állítják az alapkészségek és a 

kompetenciafejlesztést. 

7. Az integrált oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók a sérülés 

specifikumának és súlyosságának megfelelő eltérő tantervű, vagy a többségi iskola 

tankönyveit – kiegészítő feladatlapokkal együtt – használják. A szaktanárok 

munkájának segítésére könyvtári állományba kerüljenek olyan tankönyvek, amelyek 

az integráló képzést segítik. 

A tankönyvek használhatóságát, kompetenciafejlesztést lehetővé tevő szempontok a 

tankönyvek kiválasztásánál: 

 Segítse az ismeretek megértését, alkalmazását, a tanulást. 

 Segítse a problémamegoldó gondolkodó gondolkodás fejlesztését. 

 Segítse a gondolkodási eljárások tanulását. 

 Vegye figyelembe a tanulók olvasási képességét. 

 Vegye figyelembe a tanulók életkori sajátosságait. 

 Támaszkodjon a tanulók előzetes ismereteire, utaljon a személyes tapasz-

talatokra. 

 Vegye figyelembe a tanulók előzetes tudását. 

 A tananyag legyen életkornak megfelelő mennyiségű. 

 Épüljön egymásra az elsajátítandó ismeretanyag.  

 Rendelkezzék megfelelő belső tartalommal, legyen strukturált az ismeretanyag. 

 Kapcsolódjon a mindennapi élethez. 

 Legyen kapcsolata más tankönyvekkel. 

 Ne tartalmazzon hosszú körmondatokat.  

 Alkalmazza, de csak megfelelő mennyiségben a szakszavakat. 

 Kerülje az idegen szavak használatát. 
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 Alkalmazzon megfelelő mennyiségben főneveket és igéket, fordítson figyelmet 

azok arányára. 

 Az oldalak legyenek szemléletesek, könnyen áttekinthetők, kerülje a 

zsúfoltságot. 

 A képanyag mennyisége, minősége és szöveghez viszonyított aránya szolgálja 

az ismeret elsajátítást. Legyen figyelemfelkeltő, de nem figyelem-elterelő. 

 A képi elemekhez kapcsolódjanak, vagy kapcsolhatók legyenek a feladatok. 

 Legyenek benne érzelmi hatást keltő eszközök, neveljen értékekre. 

 Tankönyvcsaládok esetében a lehető legjobban áthidalható legyen a váltás az 

egyes évfolyamok között. 

A tankönyvek és taneszközök felülvizsgálata évente történik meg. 

Felelőse: az igazgató, a tankönyvfelelős és valamennyi pedagógus. 

A Dr. Béres József Általános Iskola az Apáczai Kiadó bázisiskolája, ennek megfelelően a 

választott tankönyvek jelentős része a Kiadó tankönyvei közül kerül ki. 

 

Alsó tagozaton   

  
Apáczai Kiadó, Műszaki Kiadó, Nemzedékek Tudása Kiadó, Dinasztia Kiadó, Mozaik Kiadó, 

Oxford Kiadó  

 

Felső tagozaton  

 

Történelem – Magyar nyelv és irodalom – Ének-zene – Vizuális kultúra – Hon- és népismeret 

– Erkölcstan – Biológia – Egészségtan – Földrajz az Apáczai Kiadó taneszközeit használjuk. 

Matematika, Környezet – Mozaik kiadó 

 

 

II. 4. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módjai 

 

Mindegyik osztályban, a délelőtti órákban 3, a délutáni időszakban 2 óra testmozgást biztosít 

az iskola. A heti 5 testnevelés óra közül egyet, néptánc oktatásra és egyet úszás oktatásra 

fordítunk alsó és felső tagozatban, 1 – 6. évfolyamon, mindegyik osztályban és társastánc 

oktatás a 7 – 8. évfolyam osztályaiban. A magyarság kultúrájának megismertetése kiemelt 

szerepet tölt be iskolánk Pedagógiai Programjában, ennek részét képezi a népzene és néptánc 

kincsünk megismertetése. A néptánc nem csak mozgásélményt jelent, hanem segíti más 

készségek kibontakozását is, nevezetesen a ritmusérzéket, és a mozgáskoordinációt fejlesztő 

hatása közismert. Különösen alsó tagozatban, az írás-olvasás tanulásakor jelenthet segítséget 

azoknak a gyerekeknek, akik hajlamosak a dislexiára, illetve egyéb tanulási zavar figyelhető 

meg. 

 

A néptánc tanulására, gyakorlására a délutáni órákban teremtünk további lehetőséget. 
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A délutáni testnevelés foglalkozások /2 óra/ szabadon választhatóak az egyes sportágak 

között, de kötelezőek egész évben a tanulóra nézve. Ez alól kizárólag csak sportegyesületi 

igazolás fogadható el, amennyiben a tanuló legalább heti kétszer vesz részt valamely 

sportegyesület által szervezett edzésen. 

Az alábbi sportfoglalkozásokat biztosítja az iskola a délutáni időszakban: 

- labdarúgás lány 

- labdarúgás fiú 

- kosárlabda 

- röplabda 

- evezés (kajak) 

- úszás /önköltséges/ 

- fittball 

- karate 

- kondicionáló torna 

- gyerektorna 

- zsonglőr  

 

Az evezésoktatás a testnevelés óra keretében 

Iskolánk a Dunához közel helyezkedik el, ezért adott annak lehetősége, hogy tanulóink 

testnevelés óra keretében megismerkedjenek az evezés alapvető ismereteivel. 

Fontosnak tartjuk, hogy megtanulják a vízen való közlekedés szabályait, kialakuljon a 

vízbiztonság, a fegyelem az adott helyzetekben.  

Az evezésoktatás tanóra keretében az őszi és tavaszi időszakban az időjárás függvényében 

valósítható meg. A tanulók oktatását az Óbudai Sport Egyesület, valamint a Római 

Sportegyesület térítésmentesen biztosítja tanulóink számára. Az oktatáshoz szükséges 

eszközöket az egyesületek biztosítják. 

 

 

 II. 5. Az egyéb foglalkozások rendje, a választható tantárgyak, foglalkozások 

 

Cél 

 Önálló személyiség fejlesztése. 

 Kreativitás, aktivitás erősítése a tanulóban. 

 Tanulási technikák elsajátíttatása tanulás tanítása. 

 Önfejlesztés, felkészítés az életen át tartó tanulásra. 

 Egészségnevelés. 

 A sport megszerettetése. 

 Együttműködésre képes, öntevékeny közösség formálása. 

 Tehetséggondozás. 

 

Feladat 

 A tanulók egészséges és biztonságos tanórán kívüli foglalkoztatása. 

 A kulturált szabadidő eltöltéséhez szükséges hely, idő és eszközök biztosítása. 

 A gyermekek játékkultúrájának fejlesztése. 

 Az önálló tanulás feltételeinek megteremtése. 

 

 Tanulásirányítás a tanulókörökben: 

 Az egyéni tanulás megtervezése, tanulás szervezési eljárások helyes megválasz-

tása, a helyes időbeosztás kialakítása. 
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 Tantárgyanként a helyes tanulási technikák elsajátítása, helyes tanulási stratégiák 

alkalmazása. 

 Ellenőrzés, önellenőrzés. 

 A szükséges taneszközök helyes használata. 

 Önművelési igény felkeltése. 

 Önálló ismeretszerzési képesség kialakítása. 

 Tehetséggondozás. 

 Lemaradók felzárkóztatása, egyéni korrekció. 

 

 Személyiségfejlesztés megfelelő tevékenységközpontú nevelési eljárások, módszerek 

alkalmazásával: 

 Kulturális, esztétikai nevelés az iskolai és iskolán kívüli szabadidős tevékenységek 

által. 

 Olvasóvá nevelés, önművelés; könyv- és könyvtárhasználat. 

 Ének-zenei nevelés elsősorban a magyar népdalkincs megőrzésével (szakköri fog-

lalkozások, néptánc, zenehallgatás, népi játékok stb.). 

 Magyarságtudat kialakítása, erősítése. 

 Képzőművészeti nevelés kézműves tevékenység során, kiállítás, múzeumlátogatás 

alkalmával. 

 Kulturált játékszokások kialakítása. 

 Beszédfejlesztés, kommunikációtanítás dramatikus játékokkal, bábozással, szín-

házlátogatással. 

 Illem tanítása (a társadalmi normák szerinti viselkedés, étkezés, közlekedés, meg-

jelenés). 

 Pozitív értékrend elfogadása, erkölcsi nevelés.  

 

 Egészséges életmódra nevelés 

 Az egészséges élethez szükséges szokásrendszer kialakítása. 

 A sport megszerettetése (sportköri foglalkozások). 

 Játékos, egészségfejlesztő testmozgás lehetőleg szabadban 45 perc időtartamban. 

 Természetjárás, séta. 

 Személyi higiénés szokások kialakítása. 

 Kulturált étkezési szokások kialakítása. 

 

 Társas kapcsolatok fejlesztése, közösségi nevelés 

 Helyes viselkedési, magatartási modellek, kívánatos és szükséges csoportnormák 

beépítése a tanulók magatartásába. 

 Életkorhoz szabott követelmények megismertetése, értelmezése, alkalmaztatása. 

 Önkiszolgáló tevékenység fejlesztése, az ezzel kapcsolatos felelősség kialakítása. 

 
Egyéb foglalkozások 

 

A pedagógusok képzettségüknek, végzettségüknek megfelelő szakos órákat látnak el, ahol 

kihasználja a tananyag kínálta lehetőségeket, szaktárgyi koncentrációt, a tanulók más 

forrásokból szerzett tudására maximálisan tud építeni. A kötelező tanórákon kívül 

iskolánkban lehetőség van a legkülönfélébb szakkörökre járni, igénybe venni a 

csoportbontást, az egyéni fejlesztést, a tehetséggondozást, segítséget igénybe venni a házi 

feladat elvégzésében.  
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A szülőknek minden tanév végén, májusban aláírásukkal jelezniük kell, hogy gyermekük a 

következő tanévben melyik szakköri, illetve egyéb foglalkozáson fog részt venni. 

Választható lehetőségek: 

 Tömegsport, az ISK szervezésében. 

 Fiú futball 

 Lány futball 

 Kézműves szakkörök, népi játékok, mesemondó klub. 

 Rovásírás szakkör. 

 Társastánc oktatás. 

 Médiaismeret szakkör (iskolarádió, iskolaújság). 

 Drogprevenció. 

 Ének-zene tanítás, énekszakkör, kóruspróbák. 

 Egészségmegőrzés, vitamintorna. 

 Sakkszakkör. 

 ECDL szakkör szervezése. 

 Elsősegély szakkör. 

 Furulya szakkör. 

 Néptánc szakkör. 

 Hagyományőrző szakkör (viselet, szokások, fegyverek, történetek). 

 Zsonglőr szakkör 

 

 

II. 6. Az ellenőrzés és az értékelés elvei  

 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az előírt követelmények teljesítését a 

nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően, a kulcskompetenciák 

elsajátításának mérése érdekében a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy 

gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. 

Iskolánkban az értékelés két formáját valósítjuk meg. 

 Külső értékelés:  

 országos kompetenciamérés,  

 beiskolázási tapasztalatok eredményeinek elemzése, 

 „versenyeredmények”. 

 Belső értékelés:  

 belső mérések,  

 szakmai közösségi, munkaközösségi,  

 vezetői, 

 szaktanári, egyéni értékelés. 
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Az értékelés típusai 

A szakmai munkaközösségek mérési anyaguk összeállítása után döntik el, ezután egységesen 

használják a három alaptípus adta lehetőségeket. 

Ezek: 

 a diagnosztikus értékelés – a helyzet feltárására, 

 formatív értékelés – információgyűjtés pl. a nevelés-oktatási folyamata közben a fej-

lesztés célszerű formálása, 

 szummatív értékelés – a folyamat lezárásaként eredmények megállapítása. 

A magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból az 1-4. évfolyamon, a tanév végén 

a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatot írnak. 

A következő elméleti jellegű tantárgyakból 5-8. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, 

matematika, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, idegen nyelv. 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrzik. 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követel-

ményeit átfogó, témazáró dolgozatot írnak. 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők ellenőrzik a köve-

telmények elsajátítását szóbeli felelet formájában is. 

 ének-zene, rajz, technika tantárgyból félévente valamilyen gyakorlati tevékeny-

séggel összekapcsolva. 

 testnevelés követelmények elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrzik, 

 a nevelők a tanulmányi teljesítmények és előmenetelek értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az 

iskola helyi tantervében előírt követelményekhez. Figyelembe veszik azt is, 

hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az 

előző értékeléshez képest, és ezt jelzik a tanuló teljesítményének értékelésekor. 

Az értékelés legyen 

 személyre szóló, 

 fejlesztő, ösztönző jellegű, 

 folyamatos, 

 épüljön a követelményrendszerre, 

 legyen szóbeli és írásbeli értékelés arányos, 

 tárgyszerűen jó, 

 félelemmentes légkörben történjen. 
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Az értékelés formái 

 

Személyes, szóbeli értékelés történik: 

 tanítási órákon (korrigálás, megerősítés, segítség). 

 tanórán kívüli foglalkozásokon, 

 fogadóórákon, 

 az osztályfőnök közvetíti más tanárok véleményét, 

 a tájékoztató füzet, napló felülvizsgálatakor minden fogadóóra előtt, 

 a szervezett programok kapcsán, 

 a tantestület előtt (szélsőséges esetekben), 

 az iskola nyilvánossága előtt. 

Az értékelés írásban történik: 

 a pedagógus dolgozatra írt véleményei, 

 az 1. évfolyamon félévkor és év végén, 

 minden olyan gyermek esetében, akiről az iskola igazgatója határozatot hoz, 

 külső felkérésre írt minősítések, 

 dicséretek, elmarasztalások beírása a tájékoztató füzetbe. Az osztályfőnöki dicséret 

vagy elmarasztalás és az ennél magasabb szintűek kerüljenek a napló „Feljegyzések” 

rovatába is. 

Értékelés, minősítés. Az értékelés formája: 

 A tanulók teljesítményét tanév közben százalékosan, illetve érdemjeggyel (1-5) 

értékeljük a 2-8. évfolyamon. 

 Második évfolyamtól év végén érdemjeggyel (1-5) értékelünk. 

 Az idegen nyelv értékelése: 

- 3. évfolyam első félév 

- 3. évfolyam második félév 

- 4. évfolyam: százalékosan, illetve érdemjeggyel (1-5) értékelünk, a bizonyítványba 

érdemjegy kerül. 

Értékelési alapelvek  

 Szeptember 15-ig csak szöveges és százalékos értékelést végzünk, érdemjegyet nem 

adunk. 
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 A témazáró dolgozatoknál a tájékoztató füzet (ellenőrző tananyag részéhez kerül be-

jegyzésre: téma +%, valamint az értékelés részhez az érdemjegy. A naplóba csak az 

érdemjegy kerül bejegyzésre. 

 A félévi osztályzatot a tájékoztató füzetbe, az év végi osztályzatot a bizonyítványba 

jegyezzük be. 

 Tanév végén az egész évben nyújtott teljesítményt értékeljük. 

 Az érdemjegyek minimális száma félévente: a tantárgy heti óraszáma - 2. 

 A tanulók által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő 

értesíti a tájékoztató füzeten /ellenőrzőn keresztül. A tájékoztató füzet / ellenőrző 

bejegyzéseit az osztályfőnök rendszeresen ellenőrzi, valamint az esetleges hiányzó 

érdemjegyeket pótolja. 

Az értékelés nyilvános fórumai 

 

 iskolai versenyek, vetélkedők, 

 bemutató rák, értékelés a diákközösség előtt, 

 értékelés a nevelőtestület előtt, 

 szakköri, osztályproduktumok kiállítása, 

 értékelés iskolakapcsolatok szintjén, 

  az iskola honlapja, 

 iskolaújság. 

A kiemelkedő teljesítmény elismerése 

 

 A jutalmazás alapja 

 kimagasló tanulmányi eredmény, 

 jó tanulmányi eredmény, és egy vagy két tantárgyból kimagasló teljesítmény, 

 közösségért végzett munka, 

 versenyeredmények, 

  minden olyan tevékenység, eredmény, amely az iskola hírét öregbiti. 

 A jutalmazás formái 

 írásbeli szaktanári, osztályfőnöki dicséret,  

 igazgatói, igazgatóhelyettesi dicséret, 
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 nevelőtestületi dicséret, 

 bizonyítványba beírt dicséret, 

 Béres-oklevél, 

 egyéb egyéni és csoportos jutalmak 

Fontos szerepe van a fejlesztő értékelésnek. Ez végigkíséri a tanulás folyamatát, és döntő 

többségében szóbeli, szöveges értékelés. Elsősorban a nevelő feladata, de értékelhetik 

egymást vagy önmagukat a tanulók is. 

 Az egységes intézményi gyakorlat érdekében az írásbeli témazáró dolgozatok értékelé-

sének százalékos határait a következőképpen határozzuk meg: 

 az 5-8. évfolyamon a matematika, a természettudományi tantárgyak (természetis-

meret, fizika, biológia, kémia), valamint a földrajz és a humán tantárgyak értékelése a 

már közölt százalékos határok alapján történik. 

Javítóvizsga 

 

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott, vagy az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, ha a nevelőtestület engedélyezi. 

 

 A javítóvizsga időpontját az igazgató jelöli ki az augusztus 15-től 31-éig terjedő 

időszakban. 

 A szülőt írásban tájékoztatja az intézmény a tantervi követelményekről, kijelöli a 

megtanulandó tananyagot, időpontot biztosít a konzultációra. 

 Jellegétől függően írásbeli, szóbeli, illetőleg gyakorlati részből áll. 

 A javítóvizsga előírásai: 

o a javítóvizsga helye az iskola, ahonnan a tanulót javítóvizsgára utasították, 

o a javítóvizsga időpontjáról és helyéről a tanulót és a szülőt írásban kell értesíteni, 

o a javítóvizsgát 3 tagú bizottság előtt kell tenni, 

o a bizottság tagjai: szaktanár, osztályfőnök, igazgató, illetőleg igazgatóhelyettes, 

o a javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni, 

o a javítóvizsga eredményét az osztályfőnök adminisztrálja, 

o a javítóvizsga nem ismételhető, 

o sikertelennek minősül a vizsga, ha a vizsgázó nem jelenik meg. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák időpontját az igazgató jelöli ki, és erről a szülőket írásban tájékoztatja. 

 

II. 7. Egészségnevelés és környezetei nevelés elve  

 

Iskolánk, névadójának, Dr. Béres Józsefnek a szellemében kiemelten foglalkozik az egészség-

neveléssel, az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás kialakításával. 

 

Cél 

Környezettudatos magatartás, életvitel kialakítása: 
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 Képesség a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és 

megőrzésére. 

 Képesség a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek vállalására és a jogok 

gyakorlására. 

 Felelősségteljes, környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten. 

 Közvetlen környezetünk értékeinek megőrzése, gyarapítása. 

 

Feladat 

 A különböző tantárgyak ismeretanyagának összekapcsolása, a pedagógusok 

együttműködése a környezeti nevelés terén. 

 Természettudományos gondolkodásmód fejlesztése. 

 A fenntartható fejlődés érdekében a Földet fenyegető válságjelenségek okainak 

megismertetése. 

 Személyes tapasztalatokkal, élmények átélésével az életkornak megfelelő ismeretek 

megszerzése, a kívánatos viselkedés és attitűd kialakítása. 

 A megfelelő magatartásformák, az ehhez kapcsolódó tevékenységek bemutatása, 

gyakoroltatása tanulási és nevelési helyzetek alkalmával. 

 

Környezeti nevelés tanórán 

 Pontos ismeretek és fogalmak kialakítása a természetről, a természetes és az épített 

környezetről, lakóhelyünk nevezetességeiről. 

 Az aktuális környezetvédelmi problémák és tennivalók megismertetése, a globális 

összefüggések megvilágítása. 

 Ki kell alakítani tanulóinkban azokat a képességeket, melyekkel felelősségteljesen 

tudnak dönteni és cselekedni, illetve fel tudják mérni tevékenységük jelentőségét. 

 

Tantárgyakba építve a megfelelő témaköröknél 

 Környezetismeret 1-4. o. 

 Technika 1-4. o. 

 Természetismeret 5-6. o. 

 Biológia, földrajz 7-8. o. 

 Technika és életvitel 5-7. o. 

 Fizika, kémia 7-8. o. 

 Történelem 5-8. o. 

 Hon- és népismeret 5. o. 

 Rajz és vizuális kultúra 5-8. o. 

 Osztályfőnöki 5-8. o. 

 

Tanórán kívüli környezeti nevelés 

 A környezeti kérdéskörök integrálása különböző tantárgyi szakkörökhöz. 

 Helyi, regionális, országos szintű pályázatokon, versenyeken, vetélkedőkön való 

részvételre ösztönzés, felkészítés. Könyvtárban található természetfilmek, folyóiratok 

használata a felkészüléshez 

 Jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységek szervezése. 

 Egyéb tevékenységi formák. 

o Témahetek, projektek. 

o Újrahasznosítható anyagok gyűjtése. 

o Szelektív hulladékgyűjtés. 

o Környezetünk tisztántartása felelősi rendszer működtetésével. 
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o Zöld felületek növelése, növényültetés. 

o Az osztálytermek igényes, gondos dekorálása növények, természetes anyagok 

felhasználásával. 

o Anyag- és energiatakarékosság. 

o Például a „fényszennyezés” kerülése, víztakarékosság, szükségtelen 

túlcsomagolás. 

 

 

II. 8. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

 

„Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e 

csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes 

felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén 

a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában 

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; 

halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.” 

 

Iskolánkban vannak olyan gyerekek, akik nehezebb élethelyzetben, napi megélhetési 

gondokkal küszködő családokban élnek. A szociálisan hátrányos helyzet kialakulását 

különböző károsan ható tényező okozza. Például a családi mikrokörnyezet, a család 

helyzetéből eredő rossz lakásviszonyok, a túlságosan alacsony egy főre jutó jövedelem, a 

munkanélküliség; a kulturális helyzet, melyet a szülők alacsony iskolázottsága, a kultúra 

megbecsülésének hiánya jellemezhet; a család élete, a családtagok magatartása, helytelen 

nevelési módszerek, a szülők kifogásolható erkölcsi magatartása. E családok gyermekei szinte 

behozhatatlan hátránnyal indulnak. Korán kapcsolatba kerülhetnek a droggal, alkohollal, a 

bűnözés világával, kiszolgáltatottá válnak önmaguk és környezetük számára. Törzshelyük az 

utcák, terek, kereskedelmi- és szabadidős intézmények. 

 

Alapelv 

Az esélyegyenlőség abban rejlik, hogy minden gyermek megkapja azt, ami a fejlődéséhez 

szükséges. 

 

Cél 

A szociális hátrányokkal küzdő tanulók feltérképezése, problémáik megismerése, a 

különbségek enyhítése. 

 

Feladat 

 A tanuló érezze biztonságban magát az iskolában; legyen tudatában annak, hogy az 

intézmény és annak dolgozói minden tőlük telhetőt megtesznek érte. 

 Értse meg, hogy iskolázottsága (informatikai- és nyelvtudása) majdan munkavállalási 

esélyeit fogja növelni. 

 Tevékenységi formák: 

o felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése 

o 1-4. osztály: dyslexia prevenció; logopédiai szűrés és foglalkozás; fejlesztő 

o foglalkozások; tantárgyi korrepetálások 

o 5-8. osztály: tantárgyi korrepetálások szükség, igény és lehetőség szerint 

o tehetséggondozó szakkörök  
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 Motiválás arra, hogy vegye igénybe a délutáni tanulóköröket és egyéb iskola által 

ajánlott segítséget. 

 Vonzó délutáni iskolai programok szervezése: sportkörök, könyvtár, filmvetítés 

 Pályaorientációs tevékenység: 

o 7-8. évfolyam osztályfőnöki órákon, 

o pályaválasztási felelős egyéni beszélgetés, tanácsadás formájában, 

o 8. évfolyamon továbbtanulással kapcsolatos szülői értekezlet, 

o tanulók rendszeres informálása (pályaválasztási faliújság); iskolalátogatás 

lehetővé tétele, 

o kapcsolattartás a Fővárosi Pályaválasztási Intézettel, szükség esetén 

állásfoglalás kérése. 

 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségéről szülői értekezleten, 

fogadóórákon, családlátogatásokon. 

 Tankönyvtámogatás a hatályban lévő törvény szerint.  

 Drog- és bűnmegelőzési programok, bemutatók, előadások szervezése, a drog 

prevencióval kapcsolatos kiállítások látogatása. 

 Helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése (pályázatok 

figyelése, részvétel azokon). 

 Kapcsolatfelvétel szakszolgáltató intézménnyel, áthelyező bizottsággal. 

 A Keve Iskoláért Alapítvány lehetőségeihez mérten támogatja a rászoruló tanulók 

szabadidős tevékenységét. 

 A szociálisan rászoruló gyerekeket is ösztönözzük a kiváló eredmények elérésére; e 

célt szolgálják az iskolai díjak. 

 

 

II. 9.  A szülő, a tanuló és a pedagógus partneri kapcsolattartásának formái 

 

A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

A tanulók jogait a Köznevelési törvény /2011. évi CXC. törvény/ 45-46. §-a tartalmazza. 

Ezeknek a jogoknak a gyakorlását intézményünk biztosítja. 

 

Az intézményben a törvényben szabályozott keretek szerint Diákönkormányzat működik. A 

Diákönkormányzat legfőbb feladata a diákjogok biztosítása. 

A tanulói véleménynyilvánítás és tájékoztatás színterei: 

 Diákönkormányzat. 

 Iskolagyűlés. 

 

Együttműködés a szülőkkel 

 

A szülők jogait és kötelességeit a Köznevelési törvény /2011. évi CXC. törvény/ 72. §-a 

tartalmazza. Ezeknek a jogoknak a gyakorlását az intézményünk biztosítja. 

Intézményünkben a törvényben szabályozott keretek szerint Szülői munkaközösség és 

Iskolaszék működik a Köznevelési törvény /2011. évi CXC. törvény/ 73. §-a alapján. 

A szülői szervezetek segítséget nyújtanak különböző iskolai rendezvények szervezésében, 

lebonyolításában, melyeket intézményünk az éves ütemtervében rögzít. 

 

Közvetlen információcsere, kapcsolattartás fórumai 

 Szülői szervezetek értekezletei és rendezvényei. 
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 Az értekezletek témái részben törvényileg szabályozottak, részben az aktualitásoktól 

függnek. 

 Szülői értekezlet: a szülők tájékoztatásának legfontosabb fóruma, ahol a szülőket 

megismertetjük: 

o Az iskola követelményrendszerével, házirendjével 

o az osztály tanulmányi helyzetével 

o a tanulók magatartásának, szorgalmának alakulásával 

o az osztály közösségének alakulásával 

o az iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozásokkal 

o az osztály feladataival 

o tanulmányi kirándulás megvalósításáról 

o pályaválasztási lehetőségekről stb. 

 

Szülői értekezletek fajtái 

 

Rendszeres szülői értekezlet  

 osztályszintű, 

 évente két alkalommal történik: tanév elején, valamint az I. félév végén. 

 Feladata a szülők tájékoztatása: 

o gyermekük előmeneteléről, 

o az osztály aktuális problémáiról, 

o az osztályban, iskolában jelentkező feladatokról. 

 

 A szülői értekezleten az osztályfőnökön kívül a témától függően részt vehetnek az 

osztályban tanító szaktanárok is. 

 A szülők, a pedagógusok meghívása az osztályfőnök feladata. 

 Felméri a jelentkező problémákat és a megfelelő módon kezeli az intézmény 

programjához igazodóan. 

Rendkívüli szülői értekezlet 

 ha az osztály helyzete, problémái, feladatai indokolják az intézményvezető 

rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. 

 összehívásának oka lehet: 

o magatartási problémák 

o tanulmányi problémák 

o pedagógusokkal való konfliktus tisztázása, megoldása 

o tanulók többségének a munkához való hozzáállása 

 nevelési, tanulási problémák esetén a feladatokat meg kell határozni. 

 

Összevont szülői értekezlet 

 Témája: 

o az egész iskolát, 

o egyes évfolyamot érintő kérdéskör. 

 Az összevont szülői értekezletet az intézményvezető vagy helyettese vezeti. 

 Jelen vannak a témában érdekelt osztályfőnökök, szaktanárok. 

 

 



 49 

Fogadóórák 

Célja: a szülők egyéni tájékozódása, tájékoztatása, információ szerzése gyermekük 

előmeneteléről, magatartásáról, a róla alkotott véleményről. 

A fogadóórák és szülői értekezletek időpontjáról az ellenőrző, a levelezőlista és a honlap útján 

tájékozatjuk a szülőket. A fogadóórák és szülői értekezletek rendje az éves munkatervben 

szerepel. 

 

Nyílt nap 

Az iskola évente egy alkalommal lehetőséget biztosít a szülőknek, hogy részt vegyenek 

gyermekük tanítási óráján. A nyílt nap időpontja és időtartama az iskola munkatervében 

rögzített. 

A pontos időpontról a levelező listán, az iskolai honlapon, s az iskola kapujára kitett plakáton 

lehet értesülni. 

 

 

II. 10. Büntetési és dicsérő fokozatok 

 

Büntetések 

a. Osztályfőnöki figyelmeztetés, intő, rovó. 

b. Igazgatói figyelmeztetés, intő, rovó. 

c. Öt dobás elve. (Ha a tanuló elköveti ötször a házirendben is rögzített vétségek 

valamelyikét – verekedés, a másik tanuló emberi méltóságának sárba tiprása, 

megalázása, az iskola felnőtt dolgozóival szembeni tiszteletlen viselkedés, 

szándékos rongálások stb. – abban az esetben az iskola fegyelmi eljárást indít a 

tanuló ellen, ami az iskolából való távozás lehetőségét is tartalmazza. 

 

Dicséretek 

a. Szaktanári. 

b. Osztályfőnöki. 

c. Igazgatói. 

d. Nevelőtestületi. 

e. Béres plakett. 

f. Jó tanuló, jó sportoló cím. 

 

(A dicséretet lehet adni: tanulmányi munkáért, közösségi tevékenységért, 

tanulmányi- vagy sportversenyen elért eredményekért, pályázatokon elért 

eredményekért, illetve bármilyen tanulói tevékenységért, amely növeli az iskola jó 

hírét.)  

 

 

III.  A MŰVELTSÉGI TERÜLETEK FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

 

III. 1. Magyar nyelv és irodalom  

 

Alsó tagozat (1-4. évfolyam) 
 

Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az 

anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek 

elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, hanem eszköz is a 
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személyiség harmonikus fejlődéséhez, a nemzeti önazonosság erősödéséhez, a kognitív és 

érzelmi fejlődéshez, valamint mindezek katalizátora is egyben. 

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a 

kulcskompetenciák kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ez által válik lehetővé a 

kultúra aktív befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló 

ismeretszerzés és a tanulás. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy további fontos feladata a szóbeli és az írásbeli 

érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető 

képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein gyakorolt 

nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos, adekvát, tanulói 

tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása.  

A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos 

magyar nyelv és irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés és a 

helyes beszéd képességének fejlesztését helyezi, mint kiemelt területet, és ennek új 

elemeiként megjelennek az olvasási stratégiák is. Az olvasás és az írás képességének 

elsajátítása kulcs az önálló tanuláshoz, majd pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben. 

Az irodalmi nevelés kialakítja és fejleszti a művekkel folytatott aktív párbeszéd 

képességét. Elsődleges feladata az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése és 

megerősítése. Az irodalmi műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz 

kapcsolódó szövegelemző és értelmező együttgondolkodás, a saját gondolatok kifejtése, 

egymás véleményének megismerése, valamint az irodalmi művekkel kapcsolatos 

tapasztalatszerzés, az esztétikai, erkölcsi értékek felfedezése, érzelmileg is megalapozott 

befogadása nyit utat. Mindez komoly hatást gyakorolhat az érzelmi élet, az önismeret és a 

társas kapcsolatok fejlődésére. 

Az önálló ismeretszerzés támogatására könyv- és könyvtárhasználati ismereteket is 

oktatunk, mely a helyi tantervben és a tanmenetekben is szerepel. A könyv- és 

könyvtárhasználati órák a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretein belül valósulnak meg 

évfolyamonként évi 5 órában, melyet az iskola könyvtáros pedagógusa tart az osztályoknak. 

Lehetőség szerint legalább évi 2 órát a közeli Platán Könyvtárban tartunk, ahol 

megismerkednek a tanulók a könyvtárhasználat alapvető szabályaival, a kézikönyvekkel, az 

önálló ismeretszerzés módjaival, és kialakítjuk, formáljuk olvasási szokásaikat az életkori 

sajátosságaikhoz igazítva. 

 

1–2. évfolyam 

 

A tanuló érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az 

olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek, irodalmi témák, természeti 

motívumok felismerésére, megnevezésére. Bekapcsolódik a jó és a rossz, a szép és a csúnya 

fogalmak tartalmáról szóló órai beszélgetésekbe. Megismeri a nagy ünnepkörök egy-egy 

szöveghagyományát, ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez 

kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Részt vesz a 

ritmusérzékét, mozgáskultúráját is fejlesztő önismereti gyakorlatokban, szerepjátékokban. 

Képessé válik az olvasmányaihoz kapcsolódó személyes ismeretek, élmények felidézésére és 

megosztására, gondolatok, érzelmek, vélemények kifejezésére. Szívesen részt vállal ritmusos, 

énekes rögtönzésekben, különböző kreatív játékokban. Képes mindennapi konfliktusok 

átélésére bábjátékban, drámajátékban. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti 

alkotó tevékenység több formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, 

tapasztalatait. A magyar nyelv és irodalom foglalkozások feladatmegoldásaiban, közös 

tevékenységeiben tapasztalatot szerez a társakkal való együttműködésről, tevékenységek 

kezdeményezéséről. A kisiskolások, akik korán találkoznak audiovizuális és hipertextes 
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(internetes közegben működő) szövegekkel is (gyerekfilmek, reklámok, videojátékok, 

közösségi oldalak használata), megismerkednek a szövegek különböző modalitásaival, eltérő 

médiumok szövegalkotó sajátosságainak alapjaival is (az írott szöveg, a hang és a kép 

kapcsolatával – egyszerű, játékos formában). A tanuló játékos gyakorlatok révén elsajátít 

néhány, a koncentrációs képességét fejlesztő memóriagyakorlatot. Az olvasásmegértés 

folyamatában fejlődik a szókincse, a nyelvi-logikai kapcsolatokat, következtetéseket, 

viszonyításokat felismerő képessége. IKT eszközökkel képes irányított, majd önálló 

információkeresésre, rövid szövegek létrehozására. Segítséggel felismeri szükségleteit, tud 

kérdezni, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében. 

A gyerekek az iskolába lépés előtt először a szűkebb környezetüktől sajátítják el a 

magyar nyelvet. A tantárgy feladata ennek az ösztönös nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi 

tudatosság fejlesztése. 

Az 1−2. évfolyam legfontosabb feladata az olvasás és az írás megtanítása, az igényes 

beszéd fejlesztése, amely egyben a további anyanyelvi nevelés alapja is. Az olvasás és az írás 

életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való továbbhaladás. 

Az első olvasási sikerek meghatározó erejűek az olvasóvá válás, az olvasással 

kapcsolatos pozitív viszonyulások kialakulásának folyamatában. Ezért az első osztályokban a 

tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni az olvasástanulás 

folyamatát, haladási tempóját a tanulási kudarcok, a tevékenységgel kapcsolatos szorongások, 

gátoltság kialakulásának megelőzése érdekében. 

Az anyanyelvi nevelés területeit arányosan kell fejleszteni, s el kell érni, hogy a 

különböző területek képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. Kiemelt feladat 

a szókincs gyarapítása, a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének és különféle 

használatainak a megismertetése és tudatosítása, mert az anyanyelvi kommunikáció egyik 

feltétele a szókincs árnyalt ismerete. 

Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. A 

fejlesztés eredményeként elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján megértse tankönyvei 

szövegének, a feladatok utasításainak a lényegét. 

A gyermeki spontán alkotóképességre és a játék örömére alapozva kell a legkülönfélébb 

tevékenységformákkal a hétköznapokban gyakori szövegműfajok tudatos és kreatív 

használatára nevelni. 

Az írás eszközzé fejlesztése a kézírás megtanításával kezdődik. A betűformák és a 

betűkapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan 

írástempóra kell szert tenniük a tanulóknak, amely kiszolgálja a tanulási igényüket, s megfelel 

az életkorban elvárható követelményeknek. 

Az anyanyelvről szerzett ismeretek segítségével a tudatos nyelvszemléletet, az emeltebb 

igényű szóbeli és írásbeli anyanyelvhasználatot alakíthatjuk ki. Ennek keretében a magyar 

nyelv rendszerére vonatkozó elemi ismereteket szerezhetnek a tanulók. A fogalomalkotás 

nyelvi tapasztalásra épül. A nyelvtani ismeretekhez kapcsolódik a helyesírási szabályismeret 

és a helyesírási készség elemi szintjének kialakítása. A szabályalkalmazással párhuzamosan 

futó fejlesztési feladat a tanulók önellenőrzésének és hibajavító tevékenységének, a 

helyesírási szótár használatának szokássá fejlesztése. 

 
3–4. évfolyam 

 

A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése 

képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi 

tevékenységnek. E fejlettség döntően meghatározza a gyermek kortársaival való 

kapcsolattartásának és iskolai pályafutásának sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi 
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magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása szövegalkotó feladatokkal, a narráció 

ösztönzése, gyakoroltatása. 

Az olvasástechnika eszközzé fejlesztése feltételt teremt az írott szövegek önálló 

megértéséhez. A szövegek értelmezésével és feldolgozásával felkészít az alapvető 

szövegműveletek önálló alkalmazására. Az olvasmányok sokoldalú feldolgozása fejleszti a 

tanulók kritikai érzékét, ítélőképességét és empátiáját, a kifejezés nyelvi megvalósulására való 

figyelmet. Lehetőséget teremt egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok 

szerzésére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a 

magyar nyelv és a magyar kultúra hagyományainak megismerésére, az olvasás 

megszerettetésére. 

Az írásbeli szövegalkotás szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú 

olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgálnak mintául a gyermekek 

fogalmazásaihoz, nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a 

gondolatok önálló kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának 

forrásai is; hozzájárulnak az önkifejezés igényének kielégítéséhez és képességének 

fejlődéséhez. 

Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének 

fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a 

tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az 

információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás 

és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése. 

A 3−4. évfolyamon az írás-helyesírás tanításának célja az életkornak és az oktatás 

igényeinek megfelelő írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos önkifejezést 

szolgáló eszközzé fejlesztése az olvashatóság, a rendezettség és a helyesség igényével. 

 

 
Felső tagozat (5-8. évfolyam) 

 

5. évfolyam  

 

Célok és feladatok 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez 

szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a 

folytatása. A tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése 

a kognitív folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével. 

A kerettanterv úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget nyújt 

az irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az 

irodalmat, és nemcsak a kommunikáció egyik változatának, hanem például a János vitéz, a 

mesék és a közösen megismert regények során a nagy emberi kérdésfeltevésekkel való 

ismerkedés helyének is. Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy 

vegye figyelembe a tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét. A tanuló részéről pedig 

az, hogy legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta 

irodalomértéshez elengedhetetlenek. 

Az 5. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából a 

tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség 

szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. 

Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a 

beszédhelyzethez. 
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Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Tudjon 

néhány mondatos véleményt megfogalmazni az olvasottakról szóban és írásban. Legyen képes 

rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények megfogalmazására. 

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok 

felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására. 

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és 

reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; 

a címadás. 

Irodalomismeret szempontjából a tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői nyelv 

néhány sajátosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma 

és hangulat változatait, a szereplő, az elbeszélő kérdésköreinek némely aspektusát, továbbá a 

tantervben számára előírt fogalmakat. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának 

fontosságával. 

 

6. évfolyam 

 

A kerettanterv úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget ad az 

irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az 

irodalmat, és nemcsak a kommunikáció egyik változatának, hanem például a Toldi, a mondák 

és a közösen megismert regények során a nagy emberi kérdésfeltevésekkel való ismerkedés 

helyének is. Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye 

figyelembe a tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét. Ennek előfeltétele a tanterv, az 

iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló életkorából fakadó absztrakciós 

szintjét. A tanuló részéről pedig az, hogy legyen partner azoknak a képességeknek a 

kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek. 

A 6. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából az a 

tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség 

szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. 

Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a 

beszédhelyzethez. 

Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Legyen 

képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. 

Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és 

olvasmányélmények megfogalmazására. 

Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok 

felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására. 

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és 

reflektáló olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázatása; 

a címadás. 

Irodalomismeret szempontjából a tanuló ebben a szakaszban megfigyeli a költői nyelv 

néhány sajátosságát, a műfajok némelyikét, a szerkezetiség némely megnyilvánulásait, a téma 
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és hangulat változatait, a szereplő, az elbeszélő, a lírai én kérdésköreinek némely aspektusát, 

továbbá a tantervben számára előírt fogalmakat. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb 

nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának 

fontosságával. 

Az irodalom történetiségének bevezetése még kerülendő. A korosztály olvasási, 

szövegértési készségszintje nem teszi sem szükségessé, sem lehetővé a régi magyar irodalmi 

szövegek elemzését. 

Az 5. és 6. évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása, majd 

folyamatos fejlesztésük (a 8 éven keresztül tartó képzési folyamat alapozó szakaszaként). 

 
7. évfolyam 

 

A 7. évfolyamon a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz 

megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az 

információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, 

bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőségű. 

Az 5. és 6. már megismerkedtek a tanulók a János vitézzel és a Toldival, a mesékkel és 

a mondákkal, az első közösen megismert terjedelmesebb regényekkel. Az olvasás és írás, a 

szövegértés és szövegalkotás számukra már több kell, hogy legyen egy technikai gyakorlatnál 

vagy egyszerű kódoló – dekódoló eljárásnál. Érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, 

amelyet elődeink és a rendkívüli képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, és 

amely üzenetnek a megfejtése és befogadása a mi feladatunk. Előfeltétele ennek a tanterv, az 

iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló sajátos, életkorából fakadó 

viszonyát az olvasott művekhez, a tanuló pedig legyen partner azoknak a képességeknek a 

kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek. 

Beszédkészség szempontjából a 7. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak 

megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és 

szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az 

olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni. 

Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is 

képes alkalmazni. 

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő 

maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. 

Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai 

elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására. 

Irodalomismeret szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek 

kulcsfogalmait ismeri, hanem érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá 

megismerkedik a drámával, a befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés 

módjaival és a tantervben számára előírt további fogalmakkal. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő 

vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, 

történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi 

hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 
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8. évfolyam 

 

A 8. évfolyamon a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, 

bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és 

cseréje szintén nagy jelentőségű. 

A 8. évfolyamon tanulóinknak már érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, 

amelyet elődeink és a rendkívüli képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, és 

amely üzenetnek a megfejtése és befogadása a mi feladatunk. 

Beszédkészség szempontjából a 8. évfolyamon a tanuló beszédében a megfelelő 

artikuláción túl kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, a mondat- és szövegfonetikai 

eszközöket is megfelelően alkalmazza. Az olvasottak összefoglalásán túl érvelni is képes, és a 

beszédtársaival empatikusan együtt tud működni. A beszédhelyzethez jól alkalmazkodik, 

különféle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni. 

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő 

maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. 

Szövegértés szempontjából az értelmezésen túl formai-stilisztikai elemzésre is képes, 

valamint a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására. 

Irodalomismeret szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkezetek 

kulcsfogalmait ismeri, hanem érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá 

megismerkedik a drámával, a befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés 

módjaival és a tantervben számára előírt további fogalmakkal. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából a tetszésnyilvánítás és az eltérő vélemények 

tiszteletén túl érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, családi, 

egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető 

összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 

 
 

III. 2. Idegen nyelvek 

 

Alsó tagozat (1-4. évfolyam - angol) 

Célok és feladatok 

A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet 

ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a 

későbbi nyelvtanulást, főként a receptív készségek fejlesztésével. Ezekhez járul még a 

nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozása. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek 

számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást 

jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust 

értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idősebb korosztályra jellemző 

látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzője a csendes szakasz, melynek 

során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe 

szívesen bekapcsolódnak. 

Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult 

ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra 

épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert 
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tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd 

érthetővé a diákok számára. 

A kerettanterv az 1–4. évfolyamok anyanyelven megismert témaköreire, beszédszándékaira, 

fogalomköreire és tevékenységeire épül. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése 

a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok 

teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám 

stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, 

körjáték, dal). A gyerekek órai beszédének Természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz, 

melyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. 

A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű 

mondat szintjén mozognak. Az olvasás és írás bevezetésével célszerű várni, amíg a gyerekekben 

felmerül erre az igény. 

A nyelvi kompetenciák mérésére félévente kerül vagy kerülhet sor. A 3. évfolyamtól a 

tanulók képességszintjük alapján kerülnek csoportbeosztásra. A csoportok a szintfelmérők 

eredménye alapján átjárhatók. 

Fejlesztési követelmények 

A fejlesztés során a tanulóban tudatosulnia kell, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is 

kifejezheti magát. Nagyon fontos kialakítani a tanulóban a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállást 

és fejleszteni az együttműködési készségét, hogy pár- és csoportmunkában hatékonyan tudjon 

részt venni. Lényeges, hogy a tanuló megismerkedjen néhány alapvető nyelvtanulási stratégiával. 

A nyelvtanulás hosszútávú eredményessége szempontjából elengedhetetlen a nyelvvel való 

játékos és örömteli foglalkozás. A kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés segítenek a 

tanulónak abban, hogy ösztönös tudásvágya és tanulási kedve megmaradjon és erősödjön, bátran 

használja a rendelkezésére álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalma, fejlődjön önismerete és 

önértékelése. A fejlesztés várható eredménye a 4. évfolyam végén KER szintben még nem adható 

meg. 

Értékelés 
 

A nyelvoktatás kezdetén nagyon lényeges szempont, hogy a gyermek kedvét és lelkesedését 

ne törje le szigorú, csak a tökéletességet elfogadó értékelés. Ugyanakkor reális képet kell kapnunk 

arról, hogy tanulóink milyen fejlettségi fokot értek el a négy alapkészség területén, milyen 

mértékig sajátították el a tanított anyagot, és, hogy mennyire tudják teljesíteni a tantervben 

megfogalmazott követelményeket. A reális alapokra épülő értékelés a tanulót további munkára 

ösztönzi, és erősíti a motivációját. 

Témakör egységek végén gyakorlásra, összefoglalásra, egyéb új anyag feldolgozására szánt idő, 

óraszám. Miután a gyerekek a megelőző évfolyamokban is ismerkedtek az angol nyelvvel, ezért 

néhány új téma is feldolgozásra kerül a 4. évfolyamon 

A központi kerettanterv által biztosított óraszám heti 2 óra esetén 65 óra, heti 3 óra esetén 111 

óra, melyből a 10%-os eltérés terhére a következőképpen alakulnak az óraszámok. 

 
A továbbhaladás feltételei 

 
Hallott szöveg értése 
A tanuló 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel, 

egyszerűen verbálisan válaszol;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést vagy állítást pontosan 

megért.  
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Beszédkészség 
A tanuló 

 hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket (mondókát, verset, dalt) tanult 

minta alapján reprodukál.  

 ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatokkal, nonverbális 

elemekkel támogatva beszélni. 

 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló 

 észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket. 

 felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány 

szóból álló mondatot elolvas;  

 ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál.  

 

Íráskészség 
A tanuló 

 észreveszi a magyarul, illetve angolul történő írás közötti különbségeket. 

 felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány 

szóból álló mondatokat.  

 
Felső tagozat (5-8. évfolyam –angol) 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az 

általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel 

és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi 

tevékenységekhez is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív 

feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lényegeset, 

felfogja mint nyelvi egységet, és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és 

szóban vagy írásban, létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést 

szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző 

alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, 

rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  
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A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is 

viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az 

adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs 

forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében 

nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén 

erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 

pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 

nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 

évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 

ölel fel. 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a 

nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, 

az összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és 

kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében 

értelmezve kerültek be a kerettantervbe. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 

ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 

és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába, és 

fordítva, az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi 

kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő 

módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 

hiányosak az anyanyelvi ismereti, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy 

tudatosabbá váljon az anyanyelv használata. 

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern 

technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 

lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének 

fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív 

nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, 

interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is 

élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének folyamatos 

fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról történő beszélgetésre, a tanulási 

stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére is. 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 

interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem 

különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek 
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fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs 

helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett. 

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra 

vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés 

tartalma elnevezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott 

nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen 

beépültek a tartalomba. 

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való 

kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal 

való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert 

lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

A 4–8. évfolyamokra vonatkozó ajánlott témakörök egyes elemei újra és újra 

megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb 

nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv minden 

fejlesztési szakaszban új témaköröket is javasol a tanulók életkorához, szükségleteihez 

alkalmazkodva. 

A kerettanterv a 4. évfolyam, majd később a kétéves fejlesztési ciklusok végén a 

fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható 

eredményét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KER-szinthez (kivéve a 4. évfolyamot). 

Az általános iskola 5–8. évfolyamán az idegennyelv-tanítás szervesen épül az alsó 

tagozaton elért eredményekre. Az elsődleges cél a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának továbbfejlesztése, érdeklődésük fenntartása a nyelvek tanulása és a más 

nyelveket beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A nyelvvel való játékos és 

örömteli foglalkozás, a kezdeti sikerek és a motiváló tanári visszajelzés ebben a nyelvtanulási 

szakaszban is segítik a tanulókat, hogy megmaradjon ösztönös tudásvágyuk és tanulási 

kedvük, bátran használják a rendelkezésükre álló nyelvi eszközöket, növekedjen önbizalmuk, 

fejlődjön önismeretük és önértékelésük. Mindez elengedhetetlen a nyelvtanulás hosszú távú 

eredményessége szempontjából. 

A tanulók az 5–8. évfolyamon minimálisan heti 3 órában tanulják az idegen nyelvet. A 

fejlesztés várható eredménye a 6. évfolyam végén a KER szerinti A1 szint, a 8. évfolyam 

végén az A2 szint. A középfokú oktatás erre a kimeneti szintre épít. 

 

5. évfolyam 

 

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre 

vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli 

helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő 

idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén. 

Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában 

használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított 

idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott 

tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben 

attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető 

nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá 

válás útján. 

Az 5. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók 

változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való 
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foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő 

emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására. 

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a 

beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az írás is. 

A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs 

helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az idegen nyelv elsajátítása továbbra is 

minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét beszédhelyzetek során történik, melyekben a 

verbális és a nem verbális elemek természetes egységet alkotnak. 

A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek 

megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el 

az idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de 

bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, 

szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban 

állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. 

Az 5. osztályban bővül a tanulók szókincse. Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, 

hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és 

kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más 

kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális 

kompetenciával, az esztétikai-művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az 

önálló tanulással. Fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az 

IKT-eszközök használata idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű 

és hatékony eszköze. 

 

6. évfolyam 

 

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább egy év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Hozzászoktak a célnyelvi óravezetéshez, megértik az órai tevékenységekre 

vonatkozó rövid, egyszerű utasításokat, tudják, hogy léteznek olyan iskolai és iskolán kívüli 

helyzetek, feladatok, amelyeket csak akkor képesek sikerrel megoldani, ha megfelelő 

idegennyelv-ismerettel rendelkeznek. Már ismernek hangzó és írott célnyelvi szövegeket, 

megtették az első lépéseket az idegen nyelvi interakció és az összefüggő beszéd területén. 

Elkezdték az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani, és egyszerű formában 

használják az önkifejezés eszközeként is. A korosztály igényei és szükségletei szerint alakított 

idegennyelv-oktatás keretében megtapasztalták a játékos nyelvtanulás örömét. A feldolgozott 

tartalmak révén lehetőségük nyílt bepillantani egy, a sajátjukhoz részben hasonló, részben 

attól eltérő kultúrába. A pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető 

nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá 

válás útján. 

Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja az, hogy a tanulók 

változatlanul kedvet érezzenek a nyelvtanulás iránt, és örömüket leljék a nyelvvel való 

foglalkozásban, valamint hogy ébren maradjon kíváncsiságuk az idegen nyelvet beszélő 

emberek és kultúrájuk iránt, nyitottak maradjanak az új ismeretek, tapasztalatok befogadására. 

A nyelvelsajátítás területén a korábbiakhoz hasonlóan fontos cél a beszédértés és a 

beszédkészség fejlesztése, de ebben az életkorban fokozatosan felzárkózik melléjük az 

olvasott szöveg értése és az írás is. A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, 

ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az 

idegen nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét 

beszédhelyzetek során történik, melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes 

egységet alkotnak. 
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A motiváció fenntartása érdekében fontos, hogy a tanulók a fejlettségi szintjüknek 

megfelelő, változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsák el 

az idegen nyelvet. A témakörök részben ugyanazok, mint az előző fejlesztési szakaszban, de 

bővülnek és mélyülnek, azzal párhuzamosan, ahogy a tanulók érdeklődése alakul, igényeik, 

szükségleteik változnak. További témák is feldolgozásra kerülnek, amelyek összhangban 

állnak a NAT-ban szereplő más műveltségi területek, tantárgyak tartalmaival. A „Témakörök” 

táblázatban megjelölt kapcsolódási pontok segítenek megtalálni azokat a területeket, ahol 

megvalósítható a tantárgyakon átívelő – akár közös projektek keretében történő – tanulás. 

Az 5–6. osztályban jelentősen bővül a tanulók szókincse. A nyelvtani szerkezeteket 

továbbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, de fokozatosan felébred az érdeklődésük a 

célnyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól eltérő nyelvi jelenségek 

iránt. Örömüket lelik a szabályszerűségek felfedezésében, de a szabályok ismerete csak 

csekély mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A helyes nyelvhasználat elsajátításában nagy 

szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói 

megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek. 

Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók idegen nyelvi 

kompetenciájának fejlesztése szoros összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a 

fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, 

elsősorban az anyanyelvi kommunikációval, a szociális kompetenciával, az esztétikai-

művészeti tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan 

egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata 

idegen nyelven is az információszerzés és információcsere korszerű és hatékony eszköze. 

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti 

A1 szintet. 

 

7. évfolyam 

 

A 7–8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további 

nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt 

jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az 

előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan 

helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához 

elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes 

boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle 

hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan 

tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani és egyszerű formában az 

önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen 

kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív 

visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia 

elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik 

az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 

fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás 

területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén 

további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, 

valamint a munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével. 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 
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autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 

helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 

fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek. 

A korábbi témakörök a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a 

tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az 

újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi 

területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével 

alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 

fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 

jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat. 

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos 

elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, 

fejlesszék nyelvtudásukat. A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére 

elérjék a KER szerinti A2 szintet. 

 

8. évfolyam 

 

A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további 

nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt 

jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az 

előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan 

helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához 

elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes 

boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle 

hallott és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan 

tudják az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani és egyszerű formában az 

önkifejezés eszközeként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen 

kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív 

visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia 

elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

A 8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik 

az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 

fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás 

területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén 
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további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, 

valamint a munkaformák révén a kezdeményezőképesség fejlesztésével. 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 

helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 

fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek. A korábbi témakörök a 8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, 

hogy a tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek 

és az újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT-ban más műveltségi 

területeinek tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével 

alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

megválasztásának, és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 

fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 

jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat. 

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül azoknak a nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre, amelyeket a tanulók megismernek és alkalmaznak a nyelvórákon. Ezek fokozatos 

elsajátítása lehetővé teszi számukra, hogy az iskolán kívül is egyre inkább hasznosítsák, 

fejlesszék nyelvtudásukat. A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére 

elérjék a KER szerinti A2 szintet. 

 

Alsó tagozat (1-4. évfolyam – német)  

 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az 

alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács 

ajánlásaival: 

Az Európai Parlament 2001. december 13-i határozata a nyelvtanulást és nyelvi 

sokszínűséget támogató intézkedésekre szólított fel. 2002. február 14-én az Oktatási 

Miniszterek Tanácsa felkérte a tagállamokat arra, hogy tegyenek konkrét lépéseket a nyelvi 

sokszínűség és a nyelvtanulás elősegítése érdekében, és kérte az Európai Bizottságot, hogy 

dolgozzon ki javaslatokat ezeken a területeken. Az akcióterv elkészítése során az Európai 

Bizottság széleskörű nyilvános konzultációt folytatott, majd ezt a civil társadalom 

képviselőinek konferenciája zárta, melyre 2003. április 10-én került sor Brüsszelben. A 

konferencián a válaszadók elfogadták a Bizottság jelenlegi helyzetről szóló elemzésének 

legfontosabb üzenetét és jövőre vonatkozó javaslatait. Egyetértés volt például abban, hogy 

kívánatos lenne az élethosszig tartó tanulás jegyében, a kisgyermekkortól kezdve minden 

európai polgár számára lehetővé tenni, hogy élvezhesse a soknyelvűség előnyeit. Széles körű 

támogatást nyert az, hogy emelni kell a nyelvtanítás színvonalát, mivel a nyelvi kompetencia 

azok közé az alapvető készségek közé tartozik, melyekre mindenkinek szüksége van a 

képzésben, a foglalkoztatásban, a kultúrák találkozása során és az önmegvalósításhoz. Azok, 
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akik gyermekkorban kezdik a nyelvtanulást, jobban tudatában lesznek saját kulturális 

értékeiknek, saját kultúrájuk hatásainak, nagyobb megbecsülést mutatnak más kultúrák iránt, 

nyitottabbak és érdeklődőbbek lesznek mások iránt. 

A tagállamok egyetértenek abban, hogy a hangsúly a hatékony kommunikáció képességére, 

azaz az aktív készségekre, és ne a passzív tudásra helyeződjön. A cél nem az anyanyelvi szint 

elérése, hanem a megfelelő szintű olvasási, szövegértési, írás- és beszédkészség elsajátítása. 

Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az európai szintű akcióknak a következő 

kulcsterületekre kell irányulniuk: a nyelvek befogadó jellegű szemléletének támogatása, 

nyelvbarát közösségek kialakítása, a nyelvtanulási kínálat és a nyelvtanulási lehetőségek 

igénybevételének a javítása.” 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. 

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint 

a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is 

szükségesek. 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 

évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 

ölel fel. 

 

Ajánlás az 1-4. évfolyamok számára 

 

Legelőször is azt kell leszögezni, hogy a 1-4. évfolyamon nyelvoktatás csakis 

nyelvelsajátítás, és nem nyelvtanulás formájában mehet végbe. A készségek közül a hallott 

szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a 

cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd eleinte az 

egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb 

egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, játék, dal), de később a követelmények a 

természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat szintjén 

mozognak. A gyerekek órai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és válasz, 

amelyet visszajelzésként, megerősítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával 

párhuzamosan. Ne féljünk tehát néha mi is magyarul megszólalni, de természetesen 

törekedjünk az idegen nyelvű óravezetésre, és biztassuk a gyerekeket, hogy ők is minél többet 

beszéljenek a tanult idegen nyelven. A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, 

beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. 

 

A legfontosabb feladatok a következők: 

 Az idegen nyelv tanulásának megszerettetése játékos megközelítéssel. 

 A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése. 

 Az artikulációs bázis fejlesztése, a speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly 

megfigyelése. 

 Az idegen nyelven való önkifejezés megismerése. 

 Bepillantás más nép életébe, kultúrájába, szokásaiba. 

 A főbb nyelvtani alapegységek tanulásának alapozása, illetve megkezdése. A 

továbbiakban erre koncentrikusan bővülve épülhet a tananyag. 

 Dalok, versek megismerése, amelyek tematikusan segítik a beszélt nyelv és nyelvtan 

elsajátítását. 
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 Aktív és passzív szókincs gyűjtése a dalokon, a játékokon keresztül is. 

 Az utasítások megértése és végrehajtása. 

 Mondatok átalakítása szócserével, használatuk élő helyzetekben is. 

 Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok tanulása. 

 Az együttműködési készség fejlesztése. (A tanuló tudjon részt venni pár- és 

csoportmunkában.) 

 Néhány alapvető nyelvtanulási stratégia megismerése. 

 

A tanulói tevékenységi formák közül elsősorban olyanok ajánlottak, amelyek 

összhangban vannak a 6-10 éves gyermekek tanulási, ismeretszerzési jellemzőivel. Ebben az 

életkorban a gyermek ismeretszerzése a világról és saját magáról három fő úton történik: 

cselekvés közben, a felnőttekkel és társaival való interakció közben, illetve az 

érzékszervekkel való megismerés útján. A kisiskolás diákok hatékony tanulásában 

kiemelkedő jelentőséggel bírnak a mozgásos, játékos tevékenységek. Az ilyen és ehhez 

hasonló, érzelemileg átélt szituációk megjelenítése mélyebben rögzül és forrása a későbbi 

biztos nyelvhasználatnak. 

Ezeknek a figyelembevételével kell megtervezni a tevékenységformákat és a 

feladatokat, amelyeknek nagy része olyan, amelyek a hagyományos értelemben nem 

minősülnek nyelvi jellegű feladatnak. 

 Mozgásos-ritmikus feladatok: éneklés, körjátékok, mondókák, mozgással kísért 

versek, szóbeli utasításra végzett cselekvések 

 Manipulatív tevékenységek: rajzolás, színezés, kivágás, gyurmázás, ragasztás, 

hajtogatás stb. 

 Idegen nyelven történő tanári utasítások végrehajtása 

 Szerepjátékok, játékok, társasjátékok 

 Mondókák, versek, dalok, körjátékok memorizálása 

 Mesehallgatás, a mese eljátszása 

A 1-4. évfolyam tanulói számára olyan munkaformákat célszerű bevezetni a tanítási 

gyakorlatba, amelyekben a nyelvtanulás, mint élvezetes közös tevékenység jelenik meg. A 

későbbi évektől eltérően a kezdeti szakaszban nem az egyéni teljesítmény számít elsősorban. 

Ezen a fokon, ahol az érdeklődés felkeltése és ébrentartása a fő, előtérbe kerülnek a 

kooperatív, páros és csoportos munkaformák. Ezen munkaformák mind nyelvi, mind általános 

nevelési haszonnal járnak. A nyelvi haszon az, hogy a rendelkezésre álló idő alatt több tanuló 

kap lehetőséget arra, hogy a célnyelven megszólaljon. 

A nyelvtanulás kezdeti szakaszában is elengedhetetlen a tanulók megfelelő mennyiségű 

autentikus hanganyaggal való ellátása. Az órai anyagok bemutatásán kívül helyes, ha sok 

kapcsolódó dal, vers vagy rigmus is segíti a nyelvi fordulatok beépülését és fejleszti a kiejtést. 

 

Felső tagozat (5-8. évfolyam - német) 
 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv 

többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: 

„Európa népei sok, egymástól különböző nemzetből, közösségből, kultúrából és nyelvi 

csoportból egy egységes uniót alakítanak ki. Ez az unió a gondolatok és hagyományok egyenlő alapon 

történő cseréjére épül, és azon alapul, hogy a különböző történelmi múlttal, ám közös jövővel 

rendelkező népek kölcsönösen elfogadják egymást. Ezért még soha nem volt ennyire fontos az, hogy 

polgárai rendelkezzenek azokkal a képességekkel, melyek szomszédaik megértéséhez és az azokkal 



 66 

való kommunikációhoz szükségesek. Tehát el kell sajátítanunk az egymással való eredményes 

kommunikációhoz és egymás megértéséhez szükséges készségeket. Más nyelvek ismerete arra 

ösztönzi az embert, hogy nyitottabb legyen mások, illetve mások kultúrája és szemlélete felé. 

A gazdasági, társadalmi és környezeti megújulás 2000 márciusában elindított lisszaboni 

stratégiájának keretében az Unió az évtized végére a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdasága 

kíván lenni. Ennek eléréséhez kulcsfontosságú egy tudásalapú társadalom építése. A nyelvtanulás 

fejleszti a kognitív készségeket és megerősíti a nyelvtanuló anyanyelvi készségeit, ezen belül az írás- 

és olvasási készséget. Az állampolgárok nyelvi készségeinek fejlődése sok más, európai szintű politika 

számára is hasznos lehet. Röviden szólva, más nyelvek megértésének és kommunikációban való 

használatának a képessége minden európai polgár számára alapvető készség. 

Az Európai Parlament 2001. december 13-i határozata a nyelvtanulást és nyelvi sokszínűséget 

támogató intézkedésekre szólított fel. 2002. február 14-én az Oktatási Miniszterek Tanácsa felkérte a 

tagállamokat arra, hogy tegyenek konkrét lépéseket a nyelvi sokszínűség és a nyelvtanulás elősegítése 

érdekében, és kérte az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatokat ezeken a területeken. Az 

akcióterv elkészítése során az Európai Bizottság széleskörű nyilvános konzultációt folytatott, majd ezt 

a civil társadalom képviselőinek konferenciája zárta, melyre 2003. április 10-én került sor 

Brüsszelben. A konferencián a válaszadók elfogadták a Bizottság jelenlegi helyzetről szóló 

elemzésének legfontosabb üzenetét és jövőre vonatkozó javaslatait. Egyetértés volt például abban, 

hogy kívánatos lenne az élethosszig tartó tanulás jegyében, a kisgyermekkortól kezdve minden európai 

polgár számára lehetővé tenni, hogy élvezhesse a soknyelvűség előnyeit. Széles körű támogatást nyert 

az, hogy emelni kell a nyelvtanítás színvonalát, mivel a nyelvi kompetencia azok közé az alapvető 

készségek közé tartozik, melyekre mindenkinek szüksége van a képzésben, a foglalkoztatásban, a 

kultúrák találkozása során és az önmegvalósításhoz. Azok, akik gyermekkorban kezdik a 

nyelvtanulást, jobban tudatában lesznek saját kulturális értékeiknek, saját kultúrájuk hatásainak, 

nagyobb megbecsülést mutatnak más kultúrák iránt, nyitottabbak és érdeklődőbbek lesznek mások 

iránt. 

A tagállamok egyetértenek abban, hogy a hangsúly a hatékony kommunikáció képességére, azaz 

az aktív készségekre, és ne a passzív tudásra helyeződjön. A cél nem az anyanyelvi szint elérése, 

hanem a megfelelő szintű olvasási, szövegértési, írás- és beszédkészség elsajátítása. 

Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az európai szintű akcióknak a következő kulcsterületekre 

kell irányulniuk: a nyelvek befogadó jellegű szemléletének támogatása, nyelvbarát közösségek 

kialakítása, a nyelvtanulási kínálat és a nyelvtanulási lehetőségek igénybevételének a javítása.” 

Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyel-

vet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek az órai tevékenységek és az azzal kapcsolatos 

kifejezések, motiváltak és bíznak magukban. 

A négy tanév céljai között első helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez 

juttatása pl. életszerű szituációkkal, érdekes – eleinte könnyített, néhány mondatos, majd eredeti – 

olvasmányokkal, ritmikus mondókákkal, az életkori sajátosságaiknak megfelelő dalokkal. 

Elengedhetetlen a hallás utáni értés fejlesztéséhez, hogy megfelelő mennyiségű autentikus hanganyag 

álljon rendelkezésre. Igyekezzünk minél több reáliát felhasználni a tananyagban (pl. zeneszámok, újsá-

gok, jegyek, csomagolások stb.)! 

Fontos szerephez jut a humor, mind a szövegekben, mind az illusztrációkban, mivel a tapasz-

talat azt mutatja, hogy a tanulók sokkal szívesebben, ezért könnyebben is tanulnak humorral átszőtt 

tananyagot. 

A 10–14 éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a cél-

nyelv szabályrendszerére, de egyre inkább képes szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben. A sza-

bályok ismerete ugyanakkor csak kis mértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A nyelvhasználatban a 

folyékonyság az erősségük a nyelvhelyességgel szemben, de emellett szükség van a legfontosabb 

struktúrák automatizálására is. 

A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a célnyelv olyan szintű használatához, ami lehetővé 

teszi számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások (filmek, zene, tévéműsorok, új-

ságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást. 

A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhető szintet, amellyel képesek ismert té-

makörökben idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni, amely 

cél megegyezik az A1-es szint elérésével (részletesen ld. később). 
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A fejlesztési egységek  

 

A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten a következő egységekből állnak: 

 

 hallott szöveg értése 

 szóbeli interakció 

 összefüggő beszéd 

 olvasott szöveg értése 

 íráskészség 

Fejlesztési feladatok 

 

Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a használható nyelvtudás 

megszerzése (= kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása). Ez az adott szituációnak megfelelő 

nyelvhasználati képességet jelenti, amelyek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, 

beszéd, olvasás és írás) keresztül történhet. 

A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése a következőket jelenti: 

 

1. A kötelező oktatás végére a tanulók képesek lesznek egy vagy két idegen nyelvet személyes, 

oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni. 

2. A nyelvtanulás során a tanulókban kialakul a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azt beszélő 

emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránti 

kedvező attitűd és motiváció. 

3. Nyelvtudásukat egész életükben képesek lesznek önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett 

újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani. 

 

Az alaptanterv a közoktatás kétéves szakaszaira (6., 8., 10. és 12. évfolyamok végére) minden 

diák számára a minimális szintet határozza meg, amelyet a négy alapkészség területén kell teljesíteni. 

Ezek a szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán meghatározott szintekkel. 

Az alaptantervi követelmények az általános iskola végére minden diák számára legalább egy élő 

idegen nyelvből az A2-es szint elérését tűzik ki célul. 

Ezen belül a nyelvtanulás az első öt évfolyamon elsősorban játékos ismerkedést jelent az idegen 

nyelvvel, de az a cél, hogy a tanulók a 6. osztály végére érjék el az A1-szintet, amely az európai 

minimumszint fele (részletesebben ld. a 6. évfolyam továbbhaladási feltételeinél). 

 

Német nyelv 

Minden évfolyamon az órakeret 10%-ának szabadon választható anyaga: felkészülés a nyelvi 

napon előadásra kerülő produkciókra (dalok, versek, kisjelenetek). 

 

 

III. 3. Matematika  

 

Alsó tagozat (1-4. évfolyam) 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint 

tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. 

A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a 

személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást 

hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind 

inkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez 

illeszkedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, 
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matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket 

(aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai 

nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a 

modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő 

képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az 

alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az 

alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai 

műveletek, transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika 

szerepének megértésére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos 

ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának 

igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában 

betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja 

feltárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések 

érlelése és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális 

felépítést indokol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó 

ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt 

lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A 

matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a 

természettudományok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a 

választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák 

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a 

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, 

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, 

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és 

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen 

egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv 

életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és 

szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a 

tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a 

pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól 

eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a 

tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, 

-tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek 

fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom 

által. A matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök 

(zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), az internet, az oktatóprogramok stb. 

célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a 

feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség 

fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot 

kell fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt 

gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló 

vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok 

használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú 

tanulást is segíti. 
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Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet 

a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak 

kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő 

szinten, rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma 

legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimum problémáknak, 

amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető 

eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban 

a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, 

törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy 

matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a 

mindennapi élet szerves része. Az életkor előre haladtával egyre több példát mutassunk arra, 

hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen 

matematikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát 

csak kisebb részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi 

szakember, biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve 

a tanulók pályaválasztását. 

Alapvető fontosságú a tapasztalatszerzéssel megérlelt fogalmak kialakítása, egyes 

matematikai tartalmak értő ismerete, a helyes szövegértelmezés és a matematikai szaknyelv 

használatának előkészítése, egyes fogalmak pontos használata. A tanulók aktív cselekvő 

tevékenységén keresztül erősödik az akarati, érzelmi önkifejező képességük, 

kommunikációjuk, együttműködési készségük, önismeretük. A sokszorosan (tévedésekkel és 

korrekcióval) bejárt utak nélkül nincs mód az önálló ismeretszerzés megtanulására. A 

gyerekek tempójának megfelelően haladva, az alaposabb, mélyebb tudás kiépítésére 

helyezzük a hangsúlyt. Apró lépésekkel, spirális felépítésben dolgozzuk fel a tananyagot. 

Fontos, hogy biztosított legyen a gyerekek számára az alkotás lehetősége, melyben 

megnyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez 

lehet az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók 

felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. 

Ebben a korban a képességfejlesztésnek, a kreatív és kritikai gondolkodás kialakításának van 

kiemelt szerepe. Ez a szakasz a tanulói kíváncsiságra és érdeklődésre épít, és ezáltal fejleszti a 

tanulók megismerési és gondolkodási képességét. Az önellenőrzés képességének 

fejlesztésével további felfedezésre, kutatásra ösztönöz. 

 

Felső tagozat (5-8. évfolyam) 

 

A matematika tanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket 

körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni a korszerű, 

alkalmazásra képes matematikai műveltségüket, fejleszteni a gondolkodásukat, az életkornak 

megfelelő szinten biztosítani a többi tantárgy tanulásához, a mindennapok gyakorlatához 

szükséges matematikai ismereteket és eszközöket, bemutatni azok egyszerű, konkrét 

gyakorlati hasznosságát. Különös figyelmet kell fordítani a fogalmak alapozására, 

kialakítására, elmélyítésére, s ez nem nélkülözheti a sokoldalú tevékenységeket, változatos 

cselekvéseket. A kísérletezés, a játék szerepe nem szűnhet meg a felsős évfolyamokon sem. A 

fentiek és az életkori sajátosságok figyelembevétele indokolja, hogy a felső tagozat első két 

évfolyamán tananyagban és időráfordításban is lényegesen nagyobb szerepet kap a számtan-

algebra témakör, mint a további két évfolyamon. A megfelelően kialakított számfogalom, a 

bővülő számkörben végzett műveletek értése és begyakorlottsága alapfeltétele a további 

eredményes munkának. 

Alapvető célunk a megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése, a valóságos szituációk és a 

matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése, és azok használatának fokozatos 
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kialakítása. Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról 

mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi 

tevékenységről. A matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, 

gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra 

képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános 

kultúrájának kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. A 

matematikával való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló ismeretszerzést, 

alakítsa ki az önálló gondolkodás igényét, ismertesse meg a problémamegoldás örömét, és 

szolgálja a pozitív személyiségjegyek kialakulását. Törekedni kell a tanulók pozitív 

motiváltságának biztosítására, önállóságának fejlesztésére, a pontos és kitartó munkára való 

nevelésre, a reális önbizalom, az akaraterő, az igényes kommunikáció kialakítására, a 

gondolatok érvekkel való alátámasztásának fejlesztésére. Egyre nagyobb szerepet kap az 

elemző gondolkodás fejlesztése, a problémamegoldás mellett az igazolások keresése, 

egyszerűbb következtetések megértése, észrevétele, önálló megfogalmazása. 

Különböző területekről érkező, más és más módon megfogalmazott információk önálló 

értelmezésével és az ismeretek megtanulásával, fokozatosan el kell sajátítani – és alkalmazni 

is tudni kell – a deduktív út egyszerűbb, legelemibb formáit. Eközben nem csökken az 

induktív út jelentősége sem a felső tagozaton. Hangsúlyt kell helyezni a sokszínű 

tevékenységre, a tapasztalatok tudatosítására, különböző módokon való rögzítésére, 

értelmezésére, rendszerezésére, összefüggések keresésére. a matematika tanításának – 

tanulásának a felső tagozaton is jellemző a felfedeztetés, a probléma felvetéstől a megoldásig 

vezető – néha tévedésektől sem mentes – útnak az egyre önállóbb bejárása. Nagy jelentőséget 

tulajdonítunk a következtetésre épülő problémamegoldásnak, az egyszerű algoritmusok 

kialakításának, követésének is. Mindezt eleinte konkrét helyzetekben végezzük, majd erre 

építve – az életkori sajátosságok figyelembevételével – általánosítunk. A tanulási folyamatnak 

legyen jellemzője a fokozatos absztrahálás mellett a gyakori konkretizálás, az általánosítás 

mellett a specializálás. A matematika - a lehetőségekhez igazodva – támogassa az 

elektronikus eszközök (zsebszámológép, grafikus kalkulátor, számítógép, internet stb.), 

információhordozók célszerű felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az 

ismeretszerzésben, a problémák megoldásának egyszerűsítésében. Az általános iskolai 

matematikai nevelés adjon biztos alapot a reálisan megválasztott középfokú tanulmányok 

folytatásához. 

 

Fejlesztési feladatok 

Ez a tanterv – összhangban van a kerettantervben megfogalmazott célokkal – kiemelt 

jelentőséget tulajdonít a kommunikációs, a problémamegoldó, a kritikai, a döntési, az 

együttműködési, a szabálykövető, lényegkiemelő, valamint komplex információk kezelésével 

kapcsolatos kulcskompetenciák kialakításának, s ugyanakkor hangsúlyt fektet – példákon, 

alkalmazásokon keresztül támogatja – a narratív és életvezetési kompetenciák fejlesztésére is. 

A tanulók érdeklődésének és tapasztalatainak figyelembevételével – sok gyakorlati 

alkalmazás javaslatával – támogatni kívánja az egységes alapokra építhető változatosság 

megjelenítését azzal a céllal, hogy a szaktanárok szakmai törekvéseit érvényesíthessék mind a 

tartalom bizonyos keretek közötti kiegészítéssel, mind a feldolgozás és módszertani eljárások 
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szabad megválasztásával. A tanterv messzemenően figyelembe veszi, hogy a tanulók jelentős 

hányada ezen négyéves időszak során jut el a konkréttól az elvontabb gondolkodáshoz. 

A tanterv tananyagtartalom építve a kerettanterv kiemelt fejlesztési feladataira: hon- és 

népismeret, kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz, környezeti nevelés, információs és 

kommunikációs kultúra, a testi és lelki egészség, a tanulás a pályaorientáció. Fontos, hogy 

ezek a tanórákon megjelenjenek, szerepet kapjanak, és erősítsék a tanulók teljes 

személyiségének pozitív formálását, alakítsák ki az élethossziglan tartó tanulás iránti 

motivációt. (Például alkalmazásokban, matematikatörténeti érdekességekhez, híres 

matematikusok élettörténetéhez, életeseményeihez kapcsolódóan vagy projektfeladatok 

kapcsán.) Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztésén belül a matematikai nevelés 

során nagy figyelmet fordítunk az egyén szocializációjára, mind az egyéni, mind a közösségi 

érdek érvényesítésére, a tolerancia kialakítására, egymás megértésének, elfogadásának, 

megbecsülésének határozott fejlesztésére, például értelmes viták, érvelések irányításával, 

vagy jól kiválasztott projektfeladatok kínálatával. A tantervben az önálló ismeretszerzés, 

valamint az egyéni tapasztalatok, vélemények, különböző értelmezések ismertetésének és 

megvédésének képességeit kívántuk középpontba állítani. Éppen ezért a tevékenységek és 

tartalmak megválasztásánál, sorrendezésénél a matematikai belső építkezési szabályai 

megtartásának és a tevékenységi javaslatok megvalósíthatóságának a figyelembevételével 

igyekeztünk kitérni az információszerzés és közlés lehetőségeire (pl. könyvtárhasználat, 

internet, projektfeladatok ajánlása) is. 

 
Értékelés 

Az órai munka folyamatos értékelése, melynek jutalmazása beleszámít az érdemjegybe. 

Diagnosztizáló felmérők eredményeinek ismeretében differenciált foglalkozásokon a lemaradt 

tanulók felzárkóztatása. Kisebb anyagrészek lezárásakor röpdolgozat íratása. Jelentősebb 

anyagrészek után témazáró dolgozat, évi négy alkalommal. 

 

A tanterv 10 %-ban gyakorlás, elmélyítés a feladat. Nem kívánunk további anyagot 

beilleszteni. Fontos ezeken az órákon a differenciált képességfejlesztés, tehetséggondozás, 

korrepetálás. 

 

 

III. 4. Erkölcstan 

 

Alsó tagozat (1-4. évfolyam) 

 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való 

viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a 

fejlesztése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai 

jellemzője ezért az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető 

normái egyre inkább a tanulók belső szabályozó erejévé váljanak. 

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és 

lelki értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmi szerkezetet.  

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti az ember 

elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan a 

személy egyediségét és méltóságát helyezi középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie 

minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába foglalja az 

ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez 

és a világhoz–, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember döntései során 

támaszkodhat. Cél, hogy a foglalkozások azonos erővel hassanak a különböző szociális 
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körülmények között élő, kulturális és etnikai szempontból eltérő csoportokhoz tartozó 

gyerekek fejlődésére. 

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai 

civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a 

mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő 

életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik 

tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcstan tanulása során elemi értékek 

fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó 

meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a 

felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények 

megítéléséről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi 

alapelvek, amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése 

érdekében fontos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek 

a megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi 

értékrenddel, amely az Alaptörvényből is kiolvasható. 

A különböző társadalmakban azonban a közösnek tekinthető értékek és normák 

értelmezése nem egészen egységes,– különösen akkor nem, ha ezek konkrét helyzetekben 

ütköznek egymással, vagy sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az 

értékek és a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a 

közösségeken belül – és sokszorosan így van ez napjainkban, amikor a környezet a 

korábbiaknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. 

A magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, mivel az énnel 

és az identitással áll kapcsolatban. Ezeket az értékeket, illetve erényeket az erkölcstan órákon 

erősíteni kell. Más részük interperszonális – másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra 

vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű – közösségeinkhez és 

környezetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik abban, hogy világunk élhető és 

utódainkra is átörökíthető maradjon. 

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy 

képessé tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, 

amelyek egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik 

érdekeihez, miközben fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések, illetve erények, 

amelyek segítenek a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, a bűntudat 

kezelésében. 

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek 

előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló és felelős 

gondolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos 

jellemzője a felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése és 

átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás 

képességének erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője 

az a képesség, hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a 

szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének 

megértetése és elfogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor 

szerves részét képezi az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív 

szint alatt e szintnél erősebben befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi 

akadálya lehet a kívánatos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemzően az erkölcstan is számos ismeretet közvetít, a tantárgy 

felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem érték- és fejlesztésközpontú. A fejlesztés 

célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák jelentéstartalmának évről évre való 

gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való megtapasztalása, tudatosítása, illetve 
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szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes tapasztalatokon, reflexiókon és 

véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag felépítése ezért nem lineáris, hanem spirális 

szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és tevékenységek hátterében évről évre 

ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza – más-más konkrét előfordulási szinten, 

más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi tapasztalatokra, kiegészítve és szintetizálva őket. 

A kétéves szakaszokon belül azonban sem a nagy témakörök, sem pedig a résztémák tantervi 

egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. Az, hogy melyik kérdéskör mikor kerüljön sorra, 

leginkább helyben, a tanulócsoport ismeretében határozható meg. 

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra és személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket 

természetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető 

történetek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális 

formában elérhető egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, 

hanem a tanulási folyamat aktív – kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – 

résztvevőiként tekint. 

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása nélkül, 

a pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi jóval 

kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem 

ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és 

az állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató 

szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – különösen az 

általános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem a közlések 

tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel 

kapcsolatos nézetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és 

maradandóbb erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal. 

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek 

legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett 

cselekvő tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb 

mellett: a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a 

kérdezés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, 

esetleges problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi 

értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés komoly lehetőségeit 

kínálják ugyanakkor az olyan tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok 

ápolása, a társak segítése, vagy a közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység. 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi 

értékeléstől. Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási 

értékek rendszeres megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a 

pedagógus, másrészt a társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések 

befogadására jó keretet nyújthatna a tanulói portfolió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni 

vagy közös feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem 

irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy 

osztályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója. 

A tanulók tantárgyi előmenetelét 1-2. évfolyamon szöveges formában értékeljük. A 3-4. 

osztályban pedig érdemjegyekkel értékelünk. 

 

1–2. évfolyam 

 

Az iskolai erkölcsi nevelés nem előzmény nélküli: kisgyermekkori alapokra építhet. A 

kisgyermek azonosul a szeretett személyekkel. Az általuk megjelenített szociális normák 

alakítják első ítéleteit arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért fontos, hogy a pedagógus 
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ismerje a szubkultúrá(ka)t, ahonnan tanítványai érkeznek. A gyermekek az óvodában 

megismerkednek a társas normák első intézményesített formáival, amelyek betartása révén 

tapasztalatokat szereznek a családnál tágabb közösséghez tartozás élményéről és rendjéről. A 

gyerekek többsége az óvodáskor végére érti meg teljesen, hogy a nem az ember állandó 

jellemzője, és többé-kevésbé kialakul nemi identitásuk. Négyéves koruk körül kezd 

formálódni etnikai identitásuk. Saját bőrszínükhöz és etnikumukhoz való viszonyuk alakulása 

azonban erősen függ attól, hogy az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet milyen képet 

alkot az ő csoportjukról, mint egészről. Mások bántása és a másoknak való segítségnyújtás 

képessége – az agresszió és a proszociális viselkedés – általában hároméves kortól kezdve 

jelenik meg a gyerekek magatartásában. Mindkét viselkedési mód alakulása nagymértékben 

függ azonban a környezeti hatásoktól, és döntő módon visszahat a gyermek én-tudatának, 

illetve egész személyiségének fejlődésére. Az alapvető viselkedési normák az iskolába lépés 

idejére kezdenek rögzülni a gyerekekben, ami lehetőséget teremt arra, hogy fokozatosan 

megtanuljanak uralkodni saját késztetéseiken, és képesek legyenek érzelmeiket, mozgásukat, 

választásaikat ellenőrizni – vagyis fokozatosan képessé váljanak az önkontrollra. 

Az általános iskola 1–2. évfolyamán egyre több időt töltenek a gyerekek a kortársaikkal, 

s ennek eredményeként felerősödnek a versengések, az együttműködést igénylő helyzetekben 

átélt sikerek és kudarcok, illetve a külső visszajelzések. Ezek hatására spontán módon kezd 

átformálódni a gyerekek önértékelése. Ez jó alapot kínál az önismeret és a társas kultúra és a 

szociális kompetencia fejlődésének tudatos pedagógiai eszközökkel való támogatására. 

A tanulók megismerési folyamatai – az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a képzelet és 

a gondolkodás – szintén jelentős változáson mennek át ebben az életszakaszban, amire az 

erkölcstanórákon is ráépülhet a szóbeli anyanyelvi kommunikáció célzott fejlesztése. 

Mindazonáltal az önkifejezés legjellemzőbb formája ebben az időszakban a tanulságok direkt 

módon való megfogalmazása helyett a mesélés, az élményeken alapuló rajzolás, festés, 

mintázás és a mozgás. Ez jó lehetőséget teremt az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség életkornak megfelelő formálásához is. 

A nevelői közösségnek érzékenyen kell alkalmazkodnia az eltérő szociokulturális 

háttérrel rendelkező gyerekek magukkal hozott sokféle normájához, az ezekből fakadó 

kulturális és képességbeli sokszínűséghez. Egyúttal azonban – a családi érték- és 

normarendszert kiindulási alapnak tekintve – el kell kezdenie támogatni a gyerekeket abban, 

hogy fokozatosan be tudjanak illeszkedni az iskolai közösség érték- és normavilágába. 

Nagyon fontos, hogy a pedagógus és a gyermek kapcsolatában ne jelenjék meg az agresszió 

semmilyen formája, és a tanító magatartása az általa is elvárt proszociális viselkedés mintáit 

közvetítse tanítványai felé. Ugyanilyen fontos, hogy kontroll alatt tartsa esetlegesen meglévő 

előítéleteit, valamint a tanítványai körében spontán módon megjelenő előítéletes viselkedési 

elemeket. Jelentős mértékben függ ettől, hogy miként alakul a kisebbség(ek)hez tartozó 

gyerekek énképe és autonóm erkölcse. 

Az 1–2. osztályosok gondolkodásának általános sajátossága a konkrét műveleti jelleg. 

Igazán tárgyak és események jelenlétében tudnak problémákat mérlegelni és megoldani. 

Hosszabb ideig képesek már szándékos figyelemre, de könnyebben tudnak valamit átélni, mint 

figyelmüket szándékosan a feladatra összpontosítani. Idegrendszerük működését még az 

agyuk érzelmi-indulati életet szabályozó központja uralja. A tantárgy keretében felvetődő 

erkölcsi kérdéseket ezért érdemes mindig valamilyen konkrét és az adott pillanatban jelen 

lévő – látott, hallott vagy cselekvéses módon átélhető – élményhez kapcsolni. Az életkornak 

leginkább megfelelő élmények közege pedig ebben az életszakaszban a mese világa. A 

gyerekek ugyanis 7–8 éves korukig elsősorban a mesék közegében tudják legkönnyebben 

kezelni félelmeiket és szorongásaikat. Az élet olyan nagy kérdéseire, mint például az elválás 

vagy a halál, ebben a közegben kapnak számukra feldolgozható módon választ – miközben 

azért persze már pontosan különbséget tudnak tenni a mese és a valóság között. 
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Bár a tantárgy egészében később fontos szerepet töltenek be a dilemmák és a viták, az 1–2. 

osztályos gyerekek foglalkozásain ezeknek még kevéssé van helye. Ennek a korosztálynak 

mindenekelőtt állandóságra és érzelmi biztonságra van szüksége a fejlődéshez. A társas 

helyzeteken belüli nézőpontváltás – hol egyik, hol másik szerepbe helyezkedve –azonban már 

az ő esetükben is jól gyakoroltatható, előkészítve ezzel az empátia és az érvelő vita 

képességének későbbi kialakulását. 

 

3–4. évfolyam 

 

9–10 éves koruk körül társas életük és mentális képességeik változását megalapozó jelentős 

biológiai átalakuláson mennek keresztül a gyerekek. Ez teszi képessé őket arra, hogy 

figyelmüket irányítsák, terveket készítsenek és önmagukra is reflektáljanak. E változások jó 

lehetőséget kínálnak a testi és lelki egészségre neveléshez, a hazafias nevelés, valamint a 

családi életre nevelés különféle témáinak feldolgozásához – a tanulási formákat pedig jól 

össze lehet hangolni az anyanyelvi kommunikációs kompetencia aktuális fejlesztési céljaival. 

Ebben az életszakaszban erősödik meg a gyerekekben a szabályok elfogadásának belső 

késztetése, ami a közösségi szabályok megalkotásában és betartásuk ellenőrzésében való 

részvétel gyakorlása révén jó kiindulási pontot ad az állampolgárságra és demokráciára 

nevelés megalapozásához. 

Az írás-olvasás alapvető készségeinek elsajátítását követően ebben az időszakban már 

ráépülhet az alapkészségek bázisára a digitális kompetenciafejlesztés néhány eleme – 

elsősorban hangfelvételek, képek és videók készítése, illetve lejátszása, valamint képek 

szerkesztése és rövid szövegek alkotása számítógép segítségével – az erkölcstan óra 

tevékenységeihez kapcsolódóan. 

Bár ebben az életszakaszban nő a szóbeliség súlya az önkifejezésben, a foglalkozások 

témakörei még mindig jó lehetőséget kínálnak az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség fejlesztésére – immár kiegészülve a szöveges-dramatikus és bábjátékos 

formák alkalmazásával. 

9–10 éves korban nagymértékben erősödik a gyerekek realitásérzéke, növekszik 

áttekintő, absztraháló, analizáló-szintetizáló képességük. Érzelmi életük is sokat változik. 

Megszűnik a kisgyerekkori „álomszerű” lét. Az öntudatra ébredést, a külső és a belső világ 

szétválását gyakran egyedüllétként élik át. Az ebből fakadó magányosság és feszültség 

feloldásában sokat segíthetnek nekik azok a szabad beszélgetések, amelyek az erkölcstan órák 

egyik legfontosabb munkaformájának tekinthetők. Bár a rajzolás-festés-mintázás még mindig 

sokak számára az önkifejezés kedves formája, az egyre összetettebbé váló érzések és 

gondolatok kifejezésére fokozatosan alkalmasabbá válik a beszéd. Fontos azonban 

hangsúlyozni, hogy az órai beszélgetések csak akkor lesznek valóban személyiségformáló 

hatásúak, ha légkörük feszültségmentes, mindenki számára elfogadó – és őszinteségének 

csupán a többiek tiszteletben tartása szab korlátot, ami hosszabb távon a kulturált vita 

szabályainak elsajátítását jelenti. 

Ebben az életszakaszban a felnőtt minta követésének fokozatosan helyébe lép a kortárs 

minta követése, s egyre inkább a kortársak közül kerülnek ki azok, akikre a tanulók referencia 

személyként tekintenek. Ez nem csökkenti annak a fontosságát, hogy a pedagógusnak 

mindenkor hiteles erkölcsi modellt kell közvetítenie, viszont előtérbe hozza az órákon azokat 

a hétköznapi, irodalmi vagy filmbeli témákat, amelyek már nem a tündérmesékhez, hanem a 

tanulók reálisabb világához kapcsolódnak. 

A gyerekek általában kilenc éves koruk táján kezdenek el kételkedni a korábban 

elsajátított normák, világképi elemek érvényességében, s fontos átalakuláson megy keresztül 

kritikai érzékük is. Így ebben a szakaszban már helye van az életkornak megfelelő dilemmák 
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felvetésének, és az olyan jellegű értékelő beszélgetések kezdeményezésének, amelyekből 

később majd megszülethet a klasszikus erkölcsi dilemmavita. 

Mivel analizáló-szintetizáló gondolkodásuk fejlődése révén a gyerekek egyre inkább 

képessé válnak a különböző viselkedési formák és hatásaik közötti kapcsolat felfedezésére, 

ekkor már teremthetők számukra olyan valós vagy fiktív döntési helyzetek, amelyekben a 

várható következményeket mérlegelve, lelkiismeretük szavára kell hallgatniuk. 

 

Felső tagozat (5-8. évfolyam) 

 

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való 

viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a 

fejlesztése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb pedagógiai 

jellemzője ezért az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető 

normái egyre inkább a tanulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak. 

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és 

lelki értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának 

szerkezetet.  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye 

rögzíti az ember elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az 

erkölcstan a személy egyediségét és méltóságát helyezi a középpontba. Erre az alapelvre kell 

épülnie minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába 

foglalja az ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, 

környezetéhez és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember 

döntései során támaszkodhat. 

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai 

civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a 

mindennapokban – azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő 

életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik 

tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során 

az elemi értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó 

meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a 

felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények 

megítéléséről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi 

alapelvek, amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése 

érdekében fontos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan tantárgy azoknak az alapértékeknek 

a megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi 

értékrenddel, amely az Alaptörvényből is kiolvasható. 

A különböző társadalmakban azonban nem egészen egységes a közösnek tekinthető 

értékek és normák értelmezése – különösen olyankor nem, amikor ezek konkrét helyzetekben 

ütköznek egymással, vagy sajátos érdekek befolyásolják a róluk való gondolkodást. Ezért az 

értékek és a normák megítélése minden korban gyakran képezte vita és egyeztetés tárgyát a 

közösségeken belül – és sokszorosan így van ez napjainkban, amikor a környezet a 

korábbiaknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára. A saját értékek 

keresése közben azonban fontos megérteni azt is, hogy az értékek sokfélék és kulturálisan 

változatosak, s a tanulóknak nyitottá kell válniuk a sajátjukétól eltérő értékrendek 

befogadására is. A magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, 

mivel az énnel és az identitással áll kapcsolatban. Más részük interperszonális – másokra és a 

hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi 

jellegű – közösségeinkhez és környezetünk egészéhez kapcsolódva fontos szerepet játszik 

abban, hogy világunk élhető és utódainkra is átörökíthető maradjon. 
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Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy 

képessé tesszük gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, 

amelyek egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik 

érdekeihez. Közben pedig fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek 

segítségükre vannak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, valamint 

a bűntudat kezelésében. 

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek 

előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és 

kritikai gondolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen 

fontos jellemzője a felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése 

és átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás 

képességének erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen összetevője 

az a képesség, hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a 

szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének 

megértetése és elfogadtatása a gyerekekkel. A nevelés e három területének ugyanakkor 

szerves részét képezi az érzelmi intelligencia fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív 

szint alatt – e szintnél erősebben – befolyásolja, s amelynek hiánya, illetve fejletlensége elemi 

akadálya lehet a kívánatos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A 

tantárgy felépítése azonban nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és 

fejlesztésközpontú. A fejlesztés célja a magatartást meghatározó erkölcsi kategóriák 

jelentéstartalmának évről évre való gazdagítása, az életkornak megfelelő szinten való 

megtapasztalása, tudatosítása, illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes 

tapasztalatokon, reflexiókon és véleményalkotáson kell nyugodnia. A tananyag felépítése 

ezért nem lineáris, hanem spirális szerkezetű. Az életkornak megfelelő résztémák és 

tevékenységek hátterében évről évre ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza – 

más-más konkrét előfordulási szinten, más-más hangsúlyokkal –, építve a korábbi 

tapasztalatokra, kiegészítve és szintetizálva azokat. A kétéves szakaszokon belül azonban sem 

a nagy témakörök, sem pedig a résztémák tantervi egymásutánja nem jelent előírt sorrendet. 

Az, hogy melyik kérdéskör mikor kerüljön sorra, leginkább helyben, a tanulócsoport 

ismeretében határozható meg. 

A tananyag tartalma inkább épül a hétköznapi életből merített és oda visszacsatolható 

tapasztalatokra, illetve személyes élményekre, mint elméleti jellegű ismeretekre. Ezeket 

természetes módon egészíthetik ki az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető 

történetek, mesék, mondák, irodalmi vagy publicisztikai szövegek, filmek vagy digitális 

formában elérhető egyéb tartalmak. Az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, 

hanem a tanulási folyamat aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és 

útkereső – résztvevőiként tekint. 

Mivel ez sohasem jön létre a gyerekek személyes megérintődése és elhatározása nélkül, 

a pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások megfogalmazása, az erkölcsi jóval 

kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem 

ráirányítása a különböző élethelyzetek morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és 

az állásfoglalás bátorítása, a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató 

szerepjátékok és viták moderálása. Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni – különösen az 

általános iskolai korosztály esetében –, hogy az eredmény döntő mértékben nem a közlések 

tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy hiteles felnőtt, akinek értékekkel 

kapcsolatos nézetei összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén erősebb és 

maradandóbb erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a szavaikkal. 

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek 

legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett 
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cselekvő tanulói részvétel. Az erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb 

mellett: a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a 

kérdezés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, 

esetleges problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi 

értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó lehetőségeit kínálják 

ugyanakkor az olyan tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, 

a társak segítése, a helyi közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység, illetve az 

önkéntes munka. 

Mindezzel összhangban az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi 

értékeléstől. Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási 

értékek rendszeres megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában – egyrészt a 

pedagógus, másrészt a társak és a közösség részéről. Az ilyen típusú visszajelzések 

befogadására jó keretet nyújthat a tanulói portfólió. Osztályzattal is értékelhető az egyéni 

vagy közös feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem 

irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy 

osztályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója. 

 

5–6. évfolyam 

 

Ebben az életszakaszban megerősödik a távlatosabb időszemlélet, és ez alapot kínál ahhoz, 

hogy a tanulókban fokozatosan kialakuljon a közös európai és a magyar múlt öröksége iránti 

megbecsülés. Erre építve az erkölcstan számos témaköre sikeresen kapcsolható össze a 

nemzeti öntudat és a hazafias nevelés céljaival. Ugyanennek a fejlődésbeli váltásnak a talaján 

egyre inkább kialakul a gyerekekben az előrelátás képessége, amely fontos lelki alapja lehet a 

másokért való felelősségvállalás és a környezettudatos életmód kialakulásának, valamint a 

kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia megalapozásának. 

11–12 éves korban már megélt tapasztalatai vannak a gyerekeknek a jogok és 

kötelezettségek közötti kapcsolatról, miként arról is, hogy a társas együttéléshez 

szükségképpen hozzátartoznak az érdekellentétek és a konfliktusok. Az erkölcstan keretében 

ekkor feldolgozásra kerülő témák jó alkalmakat kínálnak az önismeret és a társas kultúra, a 

demokráciára nevelés alapjainak lerakására, valamint a szociális és állampolgári kompetencia 

erőteljes fejlesztésére. 

Mivel erre az életszakaszra általában kialakul a szóbeli és az írásbeli önkifejezés 

alapvető eszköztára, az erkölcstan órák – az infokommunikációs eszközök használatára épülő 

kapcsolattartás, gondolatcsere és kreatív írás-alkotás révén – hasznos támogatói lehetnek az 

anyanyelvi kommunikáció és a digitális kompetencia fejlődésének is. 

Ezeket az éveket a nagy barátkozások jellemzik, ami felértékeli a gyerekek számára az 

önismerettel és a társas kapcsolatokkal összefüggő témákat. Ugyancsak fontos feladata ennek 

az életkornak az anyagi javakhoz és a pénzhez való viszony elmélyült feldolgozása annak 

érdekében, hogy a kívánatos módon alakuljon a tanulók értékhierarchiája. 

Az erkölcsi témák ezekben az években jó nyersanyagot kínálnak az érdek- és 

értékkonfliktusok felismeréséhez és feldolgozásához is. A foglalkozásokon érdemes kiemelt 

szerephez juttatni az elkövetett hibák vagy rossz döntések miatt bekövetkező károk 

enyhítéséről, a jóvátételről és a jó visszaállításának lehetőségeiről való gondolkodást, 

valamint az ehhez kapcsolódó kommunikációs és közösségi technikák életkornak megfelelő 

szinten való elsajátítását. 

A konfliktusok elemzése során fel kell mutatni, illetve meg kell erősíteni a problémák 

erőszakmentes, konstruktív és morálisan elfogadható kezelésének mintáit. Szinte valamennyi 

témakör alkalmas a tanulók szociális érzékenységének fejlesztésére, amihez ebben az 

életkorban különösen jó eszközt kínálnak a szerepjátékok. A szabad beszélgetés mellett talán 
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ez a forma tudja leginkább elősegíteni a tanulókat foglalkoztató kérdések felszínre hozatalát, a 

kételyek megfogalmazását és a közös válaszkeresést. 

 

7–8. évfolyam 

 

Az általános iskola szakaszzáró éveiben megnő azoknak a kérdéseknek a köre és bővül 

azoknak az élethelyzeteknek a sora, amelyekben a fiatalok önálló döntéseket hoznak – s ezzel 

együtt fokozódik a felelősségük is önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. Ez a 

helyzet fontos kapcsolódási pontokat kínál a másokért való felelősségvállalás és az 

önkéntesség, valamint a pályaorientáció témakörének nevelési céljaihoz, illetve a 

kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez. 

Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel 

összefüggő témák tanórai feldolgozása szerepet vállalhat a testi és lelki egészségre, illetve a 

családi életre való nevelés általános céljainak megvalósításában. 

13-14 évesen a tanulók már nagymértékben önálló használói a legkülönbözőbb 

technikai eszközöknek, így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet kell kapnia a 

médiatudatosságra nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az 

állampolgárságra és demokráciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség fejlesztésének is. 

A 7-8. évfolyamon a tanulók már képesek pontosan érzékelni az egyes társadalmi 

csoportok lehetőségei és életesélyei közötti különbségeket, fel tudják fogni a társadalmi 

igazságosság kérdéskörébe sorolható problémákat, és képesek minderről összefüggésekben 

gondolkodni. Következésképpen az erkölcstan órák keretében direkt formában is 

felvetődhetnek a kirekesztettség, az előítéletek, valamint a méltányosság kérdéseit feszegető 

témakörök. Az órai beszélgetések valamennyi formája elősegítheti a lelkiismeret szociális 

dimenziójának erősödését. 

Szintén fontos sajátossága ennek az életkornak, hogy megkezdődik a személyes világkép 

és világnézet kialakulása, amely ugyan csak évek múltán válik teljesen összerendezetté, de 

ezekben az években az iskola fontos feladata, hogy ezt a folyamatot a maga eszközeivel 

támogassa. A formálódó világképben testet öltő értékekre támaszkodva a fiatalok fokozatosan 

elkezdik elhelyezni magukat a létezés tágabb összefüggésrendszerében. 

Az életkorra jellemző önállósodást az iskola véleményt, választást és döntést igénylő 

helyzetek teremtésével tudja támogatni. Ebből az erkölcstan valós, vagy a valóságoshoz 

nagyon hasonló morális dilemmák mérlegeltetésével veheti ki a maga részét. Ebben a 

szakaszban a dilemmák már hangsúlyosan célozhatják a személyes jövőkép kialakítását, 

valamint az identitás különféle dimenziókban való stabilizálódását. E folyamat részeként 

fontos szerepet kap az erkölcstan órákon annak a megerősítése, hogy másnak ugyanúgy joga 

van saját identitáshoz, amelynek a szokásokban és vélekedésekben megnyilvánuló másságát 

tiszteletben kell tartani. 

Ugyancsak kiemelt szerep juthat e szakasz óráin az adott konkrét témákhoz kapcsolódó 

információk különféle forrásokból való összegyűjtésének és rendszerezésének, a kritikai 

gondolkodás fejlesztésének és a jelenségek érvekkel alátámasztott értékelésének, valamint a 

disputa jellegű vitáknak és az erkölcsi dilemmavitáknak is. 

A tanulók tantárgyi előmenetelét 5-8. osztályban érdemjegyekkel értékeljük. 

 

A felhasználható órakeret 10 %-át ismétlésre, gyakorlásra, szituációs gyakorlatokra és 

egyéb az értékeket megerősítő feladatok elvégzésére fordítjuk. 
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III. 5. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek (5-8. évfolyam) 

 

Az Apáczai Kiadó az új Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a történelem 

kerettanterv alapján kialakította a tanárokat és a tanulókat segítő programját. Ennek része az 

Apáczai Kerettanterv, amely a kétéves kerettantervi ciklusokat éves bontásban tárgyalja. Az 

így elkészített kerettanterv egyben eligazítást ad arról, hogyan fog felépülni az 5-6-7-8. 

évfolyamos Apáczai történelem tankönyvek tartalma. 

A 2012-ben született kerettanterv 90%-ban kötött, tehát ettől a helyi programok csak 

korlátozott mértékben térhetnek el. Ezért az Apáczai Kiadó a történelem tantárgyon belül 

rendelkezésre álló 10%-os mozgásteret kihasználva azokra a neuralgikus pontokra világít rá, 

amelyek a szakma döntő többségének jogos kritikáját kiváltották. 

Az Apáczai kerettanterv tartalmában, követelményrendszerében, fogalommagyarázatában 

nem tér el a központi kerettantervtől. Eltér azonban az éves ciklusok bontásában, a nagy 

óraszámot igénylő fejezetek kettébontásában, az égetően hiányzó anyagrészek beemelésében. 

Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való 

eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában hagyományosan a 

történelem, mint múltismeret áll, mely a társadalom közös emlékezeteként az emberi 

azonosságtudat egyik alapja. Ez az identitástudat sokrétű, a legszűkebb helyi közösségektől, a 

haza és a nemzet legnagyobb kohéziós erőt jelentő összefogó erején át, az európai kontinens 

közösségei által az emberiség egészéhez való tartozás érzéséig terjed. Kölcsönös függésünk 

megértése meghatározó jelentőségű, amely világtörténelmi látásmódot követel, és a 

különböző – főleg európai – kultúrák, de leginkább határainkon inneni és túli nemzeti 

értékeink megbecsülését jelenti. 

A történelem tanításának és tanulásának a célja olyan, hazánk és az emberiség múltjával 

kapcsolatos műveltség és képességek elsajátíttatása és elsajátítása, amely közös 

kommunikációs alapot szolgáltatva biztosítja egymás kölcsönös elfogadását a szűkebb és 

tágabb közösségek számára. A történelem tanulásának tehát nem pusztán az a célja, hogy 

megismerjük múltunkat, hanem az is, hogy jobban tudjunk tájékozódni a jelenben. 

A múlt felidézésének igénye és az ehhez szükséges képességek fejlesztése csak akkor lehet 

eredményes, ha – figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait – élményszerű a tanítás. Az 

általános iskolai történelemtanításnak éppen ezért a múltat szemléletesen megjelenítő 

történettanításon kell alapulnia. A történetek a múlt színes, sodró valóságának, a valaha volt 

élet lehető lényegi teljességének képszerű felidézését jelentik. 

Mivel az 5–6. évfolyamos tanulók gondolkodása konkrét, ezért esetükben a múlt képszerű 

megjelenítése különös jelentőségű. Ennek érdekében a történetek megjelenítésén alapuló és 

tevékenység-központú feldolgozás a történelemtanítás alapelve, melynek eszközei között 

fontos szerepet játszik a jeles történelmi személyiségek bemutatása, valamint az egyes korok 

embereinek mindennapjait bemutató életmódtörténet. 

A 7–8. évfolyamos tanulók gondolkodása már inkább elvont-fogalmi szintű, amely képes a 

múlt valóságát az általánosítás egy magasabb szintjén, sokoldalúbb történelmi 

összefüggésekbe ágyazva feldolgozni. A történelem képszerű megjelenítését jelentő 

történettanításra itt is szükség van, mely azonban már komolyabb elemzéssel társul, mivel 

ezek a tanulók képesek a történelem megismerésének, a jelenségek elemzésének magasabb 

szintjére is. 

A tananyag tevékenység-központú feldolgozása a kompetencia elvű képzés folyamatában a 

fejlesztési feladatok révén valósul meg. A tananyag elsajátítása elsősorban tanulói 

tevékenységgel lehetséges, a tevékenységek elvégzésére irányuló képességek fejlesztése pedig 

különböző típusú feladatok révén történik. A történelem megismeréséhez az ember és 
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társadalom műveltségi terület egészére is érvényes fejlesztési területek – az ismeretszerzés és 

tanulás, a kritikai gondolkodás, a kommunikáció, valamint az időben és térben való 

tájékozódás – járulnak hozzá a legsajátosabb módon. Fontos, hogy a tanulók képessé váljanak 

ismereteket meríteni szűkebb környezetükből, történetekből, könyvekből, képekből, 

tömegkommunikációs eszközökből, a világhálóról, statisztikai adatokból, grafikonokból, 

diagramokból, tárgyi és szöveges forrásokból és más ismerethordozókból. Az is lényeges, 

hogy az ezekből szerzett ismereteket egyre önállóbban és kritikusabban értelmezzék, s 

tudjanak belőlük következtetéseket levonni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a fejlesztési feladatokra lehet 

példákat találni. Az elvárás az, hogy egy kétéves ciklus során a megfelelő évfolyamokhoz 

kötött fejlesztési feladatok mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, 

hogy melyik témánál melyik fejlesztési feladatot, vagy feladatokat, milyen konkrét formában 

dolgozza fel. A táblázatok témák rovatában dőlt betűvel jelöltük a tájékoztató jellegű, csupán 

javasolt ismétlő és hosszmetszeti témákat, a fejlesztési követelmények példaként szolgáló 

feladatait, valamint a kapcsolódási pontok ajánlott anyagait. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra összpontosító 

szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon reagálnak a diákokat 

közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Nem mindegy tehát, hogy a tanulók találkoznak-e 

ezekkel a kérdésekkel iskolai tanulmányaik során, vagy sem. Mint ahogy az sem mellékes, 

hogy az iskola ösztönzi-e őket az aktív, cselekvő állampolgárként való életre, vagy az őket 

körülvevő világ társadalmi, közéleti és gazdasági problémáival akkor találkoznak először, 

amikor azokat már nekik maguknak kell megoldaniuk. A társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek témaköreinek feldolgozása – cselekvési minták bemutatásával, szituációs 

gyakorlatok szervezésével, tapasztalatszerzési lehetőségek megteremtésével és bizonyos 

gyakorlatias készségek fejlesztésével – sokat tehet azért, hogy a fiatalok ne álljanak majd 

védtelenül e helyzetekben. 
A történelem, illetve a társadalmi és állampolgári ismeretek témaköreihez tetszés szerint, több helyen 

is hozzá kapcsolhatók a médiaismeret tartalmai, melyeket úgy érdemes beépíteni a helyi tantervbe, 

hogy azok egyszerre segítsék az adott tartalom jobb megértését, valamint az általános iskolai 

médiaoktatás fejlesztési céljainak megvalósulását.  
 

5-6. évfolyam 

 

Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan 

alapvető fejlesztési területek, nevelési célok állnak a középpontban, mint a nemzeti öntudat 

kialakítása, fejlesztése, a hazafias nevelés, az állampolgárságra és demokráciára nevelés 

megalapozása, valamint a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák közül a szociális és 

állampolgári kompetencia, valamint a hatékony és önálló tanulás kiemelt jelentőségű. Fontos 

szempont az adott szakaszban a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási 

értékeinek a megismertetése, továbbá, hogy a tanulók bepillantást nyerjenek a történelmi 

múltat feldolgozó történész munkájába. Ajánlott a múzeumok, közgyűjtemények látogatása, 

rendeltetésük, szerepük megismertetése. Ez szolgálja a tantárgy vonzóvá tétele mellett annak 

hitelességét is. 

A rendszeres történelemtanítás az 5. és 6. osztályban a történetek feldolgozásán, a jeles 

történelmi személyiségek és az adott korok mindennapjainak a bemutatásán alapul, kiemelten 

tárgyalva a magyar történelmi múlt sorsfordulóit. Ennek keretében fontos arra figyelni, hogy a 

magyarságot a múltról szóló, a közösség többsége által ismert mondák, történetek, valamint a 

közös nyelv és hagyomány tartják össze. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a múlt 

megismerésével alakul ki az egyes ember történelmi látásmódja, a nemzedékek közös 
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történetei pedig a nemzeti öntudat fejlesztését eredményezhetik. Ez a év alapozza meg a 

tanulók időben és térben való tájékozódását. Mindezeknek a megvalósítása csak tevékenység-

központú tanítással, változatos fejlesztési feladatok beiktatásával lehetséges. Törekedni kell a 

történelemtanítás élményszerűségére is, hogy a távoli korokat, az ott élő emberek világát 

életközelien tudjuk feldolgozni. A feldolgozás során támaszkodni kell a korosztály élénk, 

alkotó fantáziájára is. Fontos, hogy figyelembe vegyük a tanulók jellemzően konkrét 

gondolkodását, amely a múlt képszerű megjelenítését igényli. Építenünk kell az alsó tagozatos 

történelmi tárgyú olvasmányok élményanyagára is. 

 

7–8. évfolyam 

 

Az alapfokú oktatást záró két évfolyam történelemtanításában már lehetőség van a múltat a 

korábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, 

sokoldalúbb összefüggésekbe ágyazva bemutatni. Az ebben a képzési szakaszban belépő 

társadalmi és állampolgári ismeretek a történelemmel együtt a korábbiaknál nagyobb 

lehetőséget kínál az állampolgárságra, demokráciára nevelésre. A nemzeti azonosságtudatra 

és a hazafiságra nevelés követelménye pedig Trianon utáni történelmünkben a határon túli 

magyarság sorsát nemzetünk múltjának és jelenének részeként kívánja tárgyalni. Fontos az 

európai integráció és a globalizáció folyamatának összeegyeztetése az egészséges nemzeti 

azonosságtudat kialakításával és ápolásával. A kulcskompetenciák közül a szociális és 

állampolgári kompetencia készíti elő tanulóinkat a közügyekben való részvételre. Ez 

elsősorban a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek keretében valósul meg. 

Tárgyunkon keresztül is elérendő fontos cél a hatékony, önálló tanulás és a történelmi 

ismeretek önálló elsajátítása képességének mind magasabb szintre emelése is. 

A 7–8. évfolyamon a tanulók már magasabb szintű elvont fogalmi gondolkodásra is 

képessé válnak. Az alsóbb évfolyamokra jellemző, a múltat megjelenítő történettanításnál ez 

már jobban közelít az elemzőbb jellegű irányába. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy a 

képszerűség elvét és igényét teljességgel sutba dobjuk, de mindenképpen törekednünk kell 

arra, hogy a tanulókkal a történelem elemzésének alapvető módszereit elsajátíttassuk. A két 

évfolyam anyaga az elmúlt másfél évszázad történelmét dolgozza fel. A társadalmi, 

állampolgári és gazdasági ismeretekkel együtt egyrészt felkészíti tanítványainkat arra, hogy 

megértsék saját korukat, másrészt, hogy a jelenben felmerülő kérdésekre főként a közelmúlt 

történelmében keressenek és kapjanak válaszokat. Legalább ennyire fontos azonban az is, 

hogy a demokrácia értékeinek bemutatásával felkészítsük őket a felelős állampolgári létre és a 

demokratikus közéletben való tudatos részvételre. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek – mint szocializációs hatású témaköröket átfogó 

tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a Nat-ban megfogalmazott valamennyi 

általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból fakad, hogy a jelenben való 

eligazodásra igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, 

amelyek a hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan 

készségek fejlesztését célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia – széles körben 

hasznosíthatók az iskolán kívüli életben is. A témakörök feldolgozása hozzájárul a szociális és 

állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia fejlesztéséhez.  

általános nevelési célok közül jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demokráciára 

való nevelést, a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmélyülését 

a tanulókban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a 

pályaorientációt is. 

Az általános iskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi és állampolgári ismeretek 

témakörei a társadalomtudományi oktatás lezárását jelentik az iskolatípuson belül. A 

témakörök a történelmi tudásra építve foglalják össze, és a diákok saját életére vonatkoztatják 
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a korábban megismert társadalmi, gazdasági és politikai fogalmakat, illetve 

viszonyrendszereket. E témák feldolgozása ugyanakkor előkészítés is a továbblépésre, hiszen 

ez az év fordulópontot jelent a tanulók többségének életében. 14 éves kortól felgyorsul a 

szocializáció. Egyre fontosabbá válik az állampolgári jogok és kötelességek ismerete, 

valamint tudatos gyakorlása, a gazdaság működésének átlátása, a vállalkozói szemlélet 

kialakulása, valamint a bonyolult társadalmi viszonyok reális értelmezése. A fiatalok egyre 

aktívabb önálló fogyasztókká válnak, ezért fontos, hogy e téren is a tudatosság jellemezze 

döntéseiket. A tantervben szereplő jelenismereti témakörök elő kívánják segíteni a fiatalok 

társadalmi beilleszkedését, egyéni érvényesülésülését és közösségi felelősségvállalását. 

Elsősorban azon képességek megerősödését kívánják támogatni, amelyek birtokában a 

tanulók el tudnak igazodni számukra ismeretlen helyzetekben, megoldásokat tudnak keresni 

azokra a problémákra, amelyekkel szembesülnek, képesek a lehetőségeik mérlegelésére, 

dönteni tudnak, valamint az általános emberi és polgári normáknak megfelelő módon 

viselkednek. Ebben az életszakaszban lesznek a tanulók között olyanok, akik közvetlenül 

vagy tanulási irányuk megválasztásával elindulnak a munka világa felé. Számukra külön is 

fontos lehet mindaz, amivel e témakörök feldolgozása hozzá tud járulni a pályaválasztásról, 

valamint a gazdasági és a pénzügyi kérdésekről való reális gondolkodás megalapozásához. 
Mind a 20. századi történelem, mind a társadalmi és állampolgári ismeretek témakörei is számos 

izgalmas lehetőséget kínálnak a médiamodul egységeinek beépítésére. Ezek az egységek a tanulási 

folyamat bármely pontján tetszés szerint elhelyezhetők, ahol támogatják az adott korszak jobb 

megértését – hozzájárulva egyúttal a médiaismeret sajátos fejlesztési céljainak a megvalósulásához is. 

 

 

III. 6. Környezetismeret/Természetismeret 

 

Alsó tagozat (1-4. évfolyam) 

 

Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy 

saját testét, illetve szűkebb-tágabb környezetét megismerje, annak egyes elemeit néven 

nevezze, és az ezekkel kapcsolatos miértekre választ találjon. A környezetismeret tantárgy 

célja, hogy a gyermek természetes kíváncsiságára építve előbb a szűk, később az egyre tágabb 

környezet dolgait, jelenségeit és történéseit megismerje, ezek megértéséhez támpontokat 

adjon, további megfigyelésekre ösztönözzön és fenntartsa a magyarázatkeresés igényét. 

Környezetünk jelenségei összetettek, gyakran a tudomány számára is nehezen 

megfoghatók. A környezetismeret tantárgynak nem célja, hogy ezeket mélyen, részleteiben 

magyarázza, illetve tudományos igénnyel modellezze. Ugyanakkor ragaszkodnia kell ahhoz, 

hogy a bonyolultnak tűnő témákat is – egyszerű modellek segítségével, a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő módon – értelmezze. Ezek továbbfejtése a felsőbb évfolyamok 

munkája. A környezetismeret tantárgy keretében az ezzel kapcsolatos gondolati sémák 

kialakítása és a nyitott megfigyeléshez, kutakodáshoz szükséges érzelmi háttér biztosítása a 

cél. Fontos érzékeltetni a megfigyelő szerepét, mint ahogyan azt is, hogy a környezet 

folyamatai megmagyarázhatók, és a feltett kérdésektől és az előzetes tudástól függően egyre 

részletesebben érthetők meg. 

A környezetismeret (annak ellenére, hogy törekszik az élőlények megnevezésére, az 

érzékszervi tapasztalatok megfogalmazására, a természeti és épített környezet elemeinek mind 

pontosabb megjelölésére) nem leíró tantárgy: a gyermek által megfigyelt jelenségekhez kötve, 

az azok kapcsán felmerülő kérdésekre keres válaszokat. A problémákból kiindulva egyúttal a 

természettudományos megfigyelés, valamint a tudományos gondolkodásmód: kérdésfelvetés, 

bizonyítás és érvelés megalapozása is célja. Mindezek következetes alkalmazása, az aktív 
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tanulás formáival támogatva, a természettudományos műveltség kialakításának első 

lépcsőfokát jelenti. A gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan a megismerés 

folyamatában a pedagógus egyszerre irányít és példát ad. Felelőssége abban is kiemelkedő, 

hogy a válaszkeresésben maga is nyitott a jelenségek rendszerszintű értelmezése, a saját 

tapasztalás, az újszerű megoldások keresése, illetve a napi élet problémái iránt. A problémák 

iránti érzékenység a természettudományos műveltség megszerzésének egyik alapja. 

A tudás folyamatos (a felső tagozatban, majd a középiskolában szaktárgyakhoz kötött) 

bővítéséhez elengedhetetlen, hogy a pedagógus a tanulók motivációját, érdeklődését és a 

környezettel, a természettel, a testük működésével kapcsolatos attitűdjeit is formálja a közös 

tanulás során. A kerettanterv ezt a tanulók érzelmi viszonyulását is befolyásoló 

témaválasztással és problémafelvetéssel támogatja. Mindezek azonban csak akkor válnak 

élővé, ha a tananyag-feldolgozás folyamatában a tanulók számára adott pillanatban is releváns 

problémákat vetünk fel. Ez akkor érhető el, ha a helyi tanterv a helyi környezet adottságaira, 

az aktuális történésekre, a tanulók által valóban megtapasztalható problémákra épít. Ily 

módon a környezetismeret rávezet a természet szépségének és az épített, technikai környezet 

értékeinek szeretetére és tiszteletére. 

A tanulás során a tanító abban segítheti növendékeit, hogy a gyermeknek a közösen 

értelmezett jelenségekhez tartozó naiv magyarázatait megerősíti, pontosítja vagy – új 

modellek felépítésével – korrigálja. A tanórákon alkalmazott változatos módszerek, az 

ezekhez kötődő értékelési formák, különösen a folyamatközpontú, segítő értékelés és a 

tanulók önreflexiójának fejlesztése nemcsak a tantárgyi tartalom elsajátítását és a fejlesztési 

követelmények megvalósítását segítik, de hozzájárulnak a gyermekek egyéni tanulási 

stílusának kialakulásához, önismeretük fejlődéséhez is. A fejlesztő munka célja, hogy a 

gyermek megtalálja azt a számára legalkalmasabb módot, ahogyan a környezetével 

megismerkedhet, tudását bővítheti, megerősítést nyerve abban, hogy képes saját testének 

rejtélyeit feltárni és a környezetében érzékelt folyamatokat értelmezni: vagyis elindult azon az 

úton, hogy eligazodjon a világban. 

A környezetismeret sikeres tanulása nemcsak a természettudományos tárgyak szeretetét 

alapozhatja meg. A környezetét tudatosan figyelő (és azt érzékenyen alakító), az életet 

tisztelő, a saját szervezetének jelzéseire figyelő, egészségét óvó és a tudományos-technikai 

újdonságokra fogékony, ugyanakkor kritikus felnőtt magatartása is formálódik ebben az 

életszakaszban. 

 

Felső tagozat (5–6. évfolyam) 

 

Tantárgyi célok, feladatok 

A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít, amely egységben jeleníti meg az 

élő és élettelen természet jelenségeit, folyamatait, kölcsönhatásait. Ez a megközelítési mód 

megegyezik 10-11 éves tanulók világképével, hiszen ők is a maga teljességében észlelik a 

körülöttük levő környezetet, annak változásait. A tantárgy a korábban elsajátított ismeretekre 

és készségekre épülve alapozza meg a 7. évfolyamtól induló természettudományos tárgyak - 

biológia, földrajz fizika, kémia - tanítását. Hídként teremt kapcsolatot az elsődlegesen 

tapasztalati úton szerzett elemi és a magasabb absztrakciós szintű ismeretek között, miközben 

megőrzi és továbbfejleszti a tanulók kíváncsiságát, érdeklődését a világ iránt. 

A természetben megfigyelhető, tapasztalható jelenségek, folyamatok elemzése, kísérleti 

modellezése, az oksági összefüggések feltárása során formálódik a diákok természettudomá-
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nyos szemlélete. A cél olyan gyerekek nevelése, akik a világra nyitottak, felismerik a problé-

mákat, keresik az okokat, egyszerű következtetéseket tudnak levonni tapasztalati tényekből, 

és életkoruknak megfelelő válaszokat adnak a felvetődött kérdésekre. Ez gondolkodásmód 

segít eligazodni a természeti és társadalmi környezetben, egyben kitágítja a világ megismeré-

sének lehetőségét, a mindennapokban jól hasznosítható tudás megszerzését szolgálja. 

A természetismeret a többi tantárggyal közösen megalapozza azokat a megismerési 

képességeket, személyiségjegyeket, melyek birtokában elsajátítják a tanulás elemi módszereit, 

technikáit, átélhetik az ismeretszerzés örömét, a világ megismerésének szépségét. Integrálja a 

többi tantárgyban elsajátított tudáselemeket, arra inspirálja a tanulókat, hogy éljenek a kor 

info-kommunikációs lehetőségeivel, kritikusan használják az internet és a média által 

közvetített információkat. 

A természetismeret témaköreinek feldolgozása során a tanulási a gondolkodási és a 

kommunikációs képességek fejlesztése egymással párhuzamosan folyik, egymást erősítik. Ez 

teszi lehetővé, hogy a tanulók életkoruknak megfelelően értelmezzék a természeti folyama-

tokat, jelenségeket, képesek legyenek a szaktudomány szókincsének felhasználásával 

közvetíteni megállapításaikat, gondolataikat. 

Mindezek megvalósításához szükséges, hogy a tanuló megőrizze kíváncsiságát, motivált 

legyen az ismeretszerzésben. Egyénileg vagy társaival közösen aktívan vegyen részt a tanítás 

folyamatában. Ismerje és értse a tanulás során elérhető lehetőségeket, és képes legyen a 

felmerülő akadályok leküzdésére, a megszerzett ismereteit, képességeit hasznosítani a 

mindennapi életben és a munkában. Ez olyan szellemiséget, munkatermi hangulatot igényel, 

ahol a nevelő társ az ismeretszerzés folyamatában. Irányítja, segíti a tanulót a megismerés 

útján, visszajelzéseivel, értékelésével eredményesebb, hatékonyabb munkára ösztönöz. 

A testi-lelki egészség témaköreinek kibontásában a legfontosabb feladat az egészségnek, mint 

értéknek a tudatosítása. Ezt a tantárgy azzal segíti, hogy megláttatja a környezet és az életvitel 

szerepét az egészség megőrzésében, formálja az egészséges életmód szokásrendszerét, 

hozzájárul a reális énkép és önismeret kialakításához. Segíti az alapvető erkölcsi normák, az 

együttélés szabályainak elfogadását, betartását és a személyiség harmonikus fejlődését. 

 

Kompetenciák 

 

Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kompetenciájának anyanyelvi 

és idegen nyelvi kommunikációkészségének fejlesztéséhez is. A természet törvényszerűsé-

geinek megismerésével, az ember és a természet viszonyának megértetésével hozzájárul a 

tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti öntudat 

erősítéséhez. A csoportmunkában végzett tevékenységek, a kooperatív oktatási módszerek a 

természetismeret órán is alkalmat adnak az önismeret és a társas kapcsolati kultúra 

fejlesztésére. A testi és lelki egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a tanulók 

megismerik a környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismereteket 

sajátítanak el a veszélyhelyzetetek és a káros függőségek megelőzésével kapcsolatban is. A 

kialakuló természettudományos műveltségre alapozva fejlődik médiatudatosságuk. 
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Értékelési szempontok 

 Milyen szinten sajátította el a tanuló a különböző tudományterületek szaknyelvét? 

 Milyen mértékű önállósággal használja a megismerési algoritmusokat? 

 Képes-e a megismert tények, jelenségek, folyamatok elemzésére, az oksági 

összefüggések felismerésére, példákkal történő illusztrálására? 

 Tudja-e megszervezett ismereteit csoportosítani, rendszerezni? Helyesen látja –e a 

hierarchikus kapcsolatokat? 

 Milyen szinten képes ismereteinek alkalmazására, mindennapokban való 

hasznosítására? 

 Elsajátított-e megfelelő szintű önállóságot a megfigyelések, vizsgálódások, 

kísérletek végzésében és az eszközök balesetmentes használatában? 

 Miként tud önállóan ismereteket szerezni, és társaival együttműködve dolgozni? 

 Igényli-e tanára segítségét az információhordozók kiválasztásában és 

használatában? 

 Hogyan képes használni az info–kommunikációs eszközöket az ismeretszerzés 

folyamatában? 

 Rendelkezik-e az értő és kritikai olvasás megfelelő szintjével? 

 Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet, az 

egészségvédelem és a permanens önművelődés igénye?  

Az értékelés formái 

 Az önálló és csoportos tanulói tevékenység megfigyelés alapján történő 

értékelése. 

 Szóbeli feleltetés. 

 Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, feladatlap, témaközi, témazáró javítása, 

értékelése. 

 Önálló (tanórán kívüli) megfigyelések, adatgyűjtések, „kutatások 

megbeszélése, minősítése. 

A tantárgy sajátos fejlesztési céljai 

A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület 

tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését 

szolgálja, melyben a különböző tudományterületek – a fizika, biológia-egészségtan, kémia, 
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földrajz – legegyszerűbb ismeretei a 11 és 12 évesek számára értelmet nyernek, 

összekapcsolódnak, egymást kiegészítik, hogy magyarázatul szolgáljanak a természetes és 

mesterséges környezetünkben lejátszódó jelenségek megértéséhez. 

A megismerés a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodik. A közelitől a távoli, az egyeditől 

az általános felé halad. Élmények, egyéni tapasztalatok megszerzésére törekszik. Kiemelt 

szerepük van a megfigyeléseknek, kísérleteknek, vizsgálódásoknak, melyek tapasztalatait – 

tanári irányítás mellett – növekvő önállósággal képesek elvégezni, rögzíteni, értelmezni, 

miközben egyre nagyobb jártasságot szereznek a balesetmentes eszközhasználatban, a 

csoportban végzett munka során a feladatok megosztásában és az együttműködésben. 

Alapvető elvárás évente legalább két kísérlet, vizsgálódás önálló elvégzése, illetve négy, 

tanórán bemutatott vizsgálatról feljegyzés készítése. 

Vizsgálódások közben feltárulnak az élő és élettelen anyagok tulajdonságai, szerkezetük 

és működésük összefüggései, az anyagok kölcsönhatásai és változásai. Megismerik a 

közvetlen környezet állatait, növényeit, jellemző tulajdonságait, jelentőségét, emberhez 

fűződő kapcsolatát. 

Hazánk tájainak és életközösségeinek vizsgálata során a tanulók megtanulnak 

tájékozódni térben és időben, térképen és valóságban. Megértik az élő és élettelen környezet 

kölcsönhatásait, a szervezet és az életmód összefüggéseit. Eléjük tárul a természet 

formagazdagsága és szépsége, amely erősíti a fiatalok kötődését szűkebb és tágabb 

környezetükhöz, szülőföldjükhöz. 

A természetismeret tanulása során fejlődik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. 

A (keret)tanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai fogalmakat is. Elvárható tudás, hogy a 

tanuló felismeri és megmutatja ezeket a különböző ábrázolásmódú térképeken. 

A természetismeret tantárgy embert és környezetét, a természeti és társadalmi 

folyamatokat egységben jeleníti meg. Kutatja az okokat és a következményeket. 

Együttgondolkodásra sarkallja a tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív és 

negatív hatásait. Rávilágít a fogyasztói társadalom hibáira, anyag- és energiatakarékos 

szokások kialakítására ösztönöz. Az ember személyes felelősségét hangsúlyozza az egészség 

és a környezet védelmében. 

A fiatalok számára legérdekesebb témakör saját szervezetük felépítésének és 

működésének megismerése, mely során feltárulnak a kamaszkori változások okai és a vele 

kapcsolatos tennivalók, tudatosulnak a veszélyeztető környezeti hatások. A hangsúly a 

betegségek és egészségkárosító szokások megelőzésére helyeződik. A lelki egészség megőr-

zése érdekében ráirányítja a figyelmet a reális önismeret, a család és a társas kapcsolatok 

jelentőségére. 

Új elemként jelenik meg a követelményekben, hogy a tanuló a kétéves ciklus alatt 

legalább egy alkalommal önállóan dolgozzon fel egy természettudományos témát. A feladat 

lehetőséget nyújt a tehetségek kibontakoztatására, az elvégzett munka tükrözi a tanuló 

készségeinek, képességeinek fejlődését is. 
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III. 7. Fizika 

 

Bevezetés 

A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését 

megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által 

feltárt legalapvetőbb törvényszerűségeit igyekszik megismertetni a diákokkal. A 

törvényszerűségek harmóniáját és alkalmazhatóságuk hihetetlen széles skálatartományát 

megcsodálva bemutatja, hogyan segíti a tudományos módszer a természet erőinek és javainak 

az ember szolgálatába állítását. Olyan ismeretek megszerzésére ösztönözzük a fiatalokat, 

amelyekkel egész életpályájukon hozzájárulnak majd a társadalom és a természeti környezet 

összhangjának fenntartásához, a tartós fejlődéshez és ahhoz, hogy a körülöttünk levő 

természetnek minél kevésbé okozzunk sérülést. Nem kevésbé fontos, hogy elhelyezzük az 

embert kozmikus környezetünkben. A természettudomány és a fizika ismerete segítséget nyújt 

az ember világban elfoglalt helyének megértésére, a világ jelenségeinek a 

természettudományos módszerrel történő rendszerbe foglalására. A természet törvényeinek az 

embert szolgáló sikeres alkalmazása gazdasági előnyöket jelent, de ezen túl szellemi, 

esztétikai örömöt és harmóniát is kínál. 

A tantárgy tanulása során a tanulók megismerkedhetnek a természet tervszerű 

megfigyelésével, a kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények számszerű 

megjelenítésével, grafikus ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések matematikai alakú 

megfogalmazásával. Ez utóbbi nélkülözhetetlen vonása a fizika tanításának, hiszen e 

tudomány fél évezred óta tartó diadalmenetének ez a titka. 

Fontos, hogy a tanulók a jelenségekből és a köztük feltárt kapcsolatokból leszűrt törvényeket 

a természetben újabb és újabb jelenségekre alkalmazva ellenőrizzék, megtanulják igazolásuk 

vagy cáfolatuk módját. A tanulók ismerkedjenek meg a tudományos tényeken alapuló 

érveléssel, amelynek része a megismert természeti törvények egy-egy tudománytörténeti 

fordulóponton feltárt érvényességi korlátainak megvilágítása. A fizikában használatos 

modellek alkotásában és fejlesztésében való részvételről kapjanak vonzó élményeket és 

ismerkedjenek meg a fizika módszerének a fizikán túlmutató jelentőségével is. A tanulóknak 

fel kell ismerniük, hogy a műszaki-természettudományi mellett az egészségügyi, az 

agrárgazdasági és a közgazdasági szakmai tudás szilárd megalapozásában sem nélkülözhető a 

fizika jelenségkörének megismerése. 

Célok és feladatok 

Az általános iskolai természettudományos oktatás, ezen belül a 7– 8. évfolyamon a fizika 

tantárgy tanításának és tanulásának legfőbb célja és feladata a tanulók felvértezése mind a 

személyiségük, tudásuk, készségük és képességük, mind a gondolkodásuk fejlesztésével arra, 

hogy majd boldoguljanak, helytálljanak magánéletükben, élethivatásukban és a 21. századi 

társadalomban. 

Ennek érdekében a NAT Ember és Természet műveltségterülete előírásainak megfelelően a 

legfőbb feladat a természettudományos és más alapkompetenciák fejlesztése, a gyermekekben 

ösztönösen meglévő kíváncsiság és tudásvágy megerősítése, a sikerélmény biztosítása, a 

tantárgy megszerettetése, a fizika további tanulásának érzelmi és értelmi magalapozása. 

A fizika alaptudomány, mert saját, a többi természettudomány alapjául is szolgáló 

fogalomrendszere, alapelvei és törvényei vannak. Ezért bizonyos előismereteteket a többi reál 

tantárgy tanításához a fizikának kell biztosítania. A fizikának meghatározó szerepe és 
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felelőssége van a természet megismerésében és védelmében, a technika fejlesztésében és az 

ahhoz való alkalmazkodásban is. 

A tanítási-tanulási folyamatban központi szerepet kell biztosítani legfontosabb szereplőknek, 

a tanulóknak. Ezért 

 figyelembe kell venni a tanulók többségére jellemző életkori sajátosságokat; 

 minél aktívabb szereplővé kell tenni őket a tudás megszerzésében (tanulói kísérletek, a 

bemutatott kísérletek közös elemzése, önálló adatgyűjtés stb.) 

 gondoskodni kell a többség sikerélményéről, mert ez a legfontosabb tényezője a 

tantárgy megszerettetésének, tehát érzelmileg és értelmileg is hozzá kell kötni a 

tanulókat a fizikához; 

 mivel a tanulók azt az ismeretet, gondolatot fogadják be legkönnyebben, ami jól 

kapcsolódik a már meglévő ismereteikhez, tudásuk bővítésénél építeni kell a korábban 

megszerzett iskolai vagy iskolán kívüli konkrét tapasztalataikra, ismereteikre. 

Érdemes ezeket az egyes témák feldolgozása előtt céltudatosan feleleveníteni, 

bővíteni; 

 figyelembe kell venni, hogy a tanulók ebben az életkorban egyre több területen 

képesek az elvontabb (absztrakt, formális) gondolkodásra. Ezt nagymértékben erősíti, 

fejleszti, ha azt megfigyelések, kísérletek, mérések, ezek elemzése előzi meg, és a 

későbbi gyakorlati alkalmazások igazolják helyességüket; 

 a tanulók ismerjék meg és gyakorolják be a hagyományos és a korszerű 

ismeretszerzési módszereket és a korszerű eszközök alkalmazását, mert ezzel 

hatékonyabbá és könnyebbé tehetjük munkájukat; 

 lehetőséget kell adni csoportmunkára, mert jellemformáló, és felkészíti őket a 

felnőttkori feladatok elvégzésére. 

Fejlesztési feladatok 

A fizika tanulása, tanítása nem lehet öncélú (csak a fizikai tartalomra figyelő), formális (csak 

a jelenségek, fogalmak, törvények stb. emlékezeti tudását segítő és elváró). Ezért ezt a 

műveltségi területet az egész természettudomány és az általános műveltség részeként kell 

feldolgozni úgy, hogy a fizika minél több szállal kapcsolódjon ezekhez. Közös munkával (a 

tanulókkal és a többi kollégával) el kell érni, hogy a tanulók döntő többsége elinduljon és 

évről évre előrelépjen azon a fejlődési folyamaton, amelynek eredményeként 18 éves korára 

képes lesz: 

 biztonsággal tájékozódni a természetben, a társadalomban, a rázúduló 

információhalmaban, felismerni abban a helyét és feladatait, és ezek ismeretében 

képes lesz rendszerben gondolkodni és önállóan cselekedni;  

 megismerni az ehhez szükséges fizikai jelenségeket, fogalmakat, 

törvényszerűségeket életkorának megfelelő alkalmazási szinten és kialakítani 

önmagában az olyan logikus (a természettudományokra jellemző, de általánosan 

felhasználható) gondolkodásmódot, amely segíti felismerni és megkülönböztetni 

az áltudományos tanokat a bizonyított ismeretektől, így tudatosan tudja, hogy 

döntéseiben mit vegyen figyelembe; 
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 észrevenni a kapcsolatot a fizika fejlődése és a társadalom változása, a történelmi 

folyamatok kialakulása között, megismerni, értékelni a legkiválóbb fizikusok 

eldönteni, hogy miben tehetséges, és ez alapján meghatározni azt az életpályát, 

amire sikeresen felkészülhet. 

Biztosítani kell a tanulóknak, hogy: 

 irányítással vagy önállóan, egyedül vagy csoportosan megtervezhessenek és 

végrehajthassanak megfigyeléseket, kísérleteket, ezek elemzését, közös 

értékelését és az eredményeket szakmailag és nyelvileg is helyesen fogalmazzák 

meg. Ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi szabályokat. 

 hagyományos mérőeszközök (mérőszalag, óra, hőmérő, mérleg, rugós erőmérő, 

feszültség- és áramerősség-mérő stb.) és ezek korszerű változatát alkalmazhassák; 

az ismeretszerzés minél többféle lehetőségét (könyvtár, számítógép, internet, 

multimédiás eszközök stb.) felhasználják; 

 a fizikai ismeretek rendszerében felismerjék, hogy melyek azok az alapvető 

fogalmak, elvek, törvények, amelyekre a rendszer épül. Ezekkel kiemelt 

hangsúllyal kell foglalkozni, pl.: az anyag és ennek mindkét fajtája (a részecske-

szerkezetű, ill. a mező), valamint legfontosabb tulajdonságaik (halmazállapot, 

tehetetlenség, gravitáló képesség, a kölcsönható képesség, mágneses és 

elektromos tulajdonság stb.); a megmaradási törvények; a tér, idő, tömeg elemi 

szintű értelmezése. 

 észrevegyék és tudatosan használják az a) anyag, test, változási folyamatok, b) 

ezek tulajdonságai, c) az ezeket jellemző mennyiségek összetartozó, de 

alapvetően különböző jellegű fogalmát. 

 értsék az energia és energiaváltozás (munka, hőmennyiség) mint mennyiségi 

fogalmak jelentőségét az állapot és az állapotváltozás általános jellemzésében, az 

energiával kapcsolatos köznapi szóhasználatok szakmailag helyes értelmezését és 

annak elfogadását, hogy ezek célszerű, egyszerűsített kifejezések, pontatlanok 

ugyan, de használatuk mégis elfogadható, ha tudjuk, mit „rejtjelezünk” velük. 

 A fizika tantárgy a NAT-ban meghatározott fejlesztési területek és 

kulcskompetenciák közül különösen az alábbiak fejlesztéséhez járulhat hozzá: 

Természettudományos kompetencia: A természettudományos törvények és módszerek 

hatékonyságának ismerete, az ember világbeli helye megtalálásának, a világban való 

tájékozódásának elősegítésére. A tudományos elméletek társadalmi folyamatokban 

játszott szerepének ismerete, megértése; a fontosabb technikai vívmányok ismerete; 

ezek előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete; az emberi 

tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete. 

 Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő 

problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; kompromisszumra való 

törekvés; a fenntartható fejlődés támogatása; a társadalmi-gazdasági fejlődés iránti 

érdeklődés. 
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Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával 

kapcsolatban, mind írásban, a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban, 

a felelések és prezentációk alkalmával. 

Matematikai kompetencia: alapvető matematikai elvek alkalmazása az 

ismeretszerzésben, a mennyiségi fogalmak jellemzésében és a problémák 

megoldásában, ami a 7–8. osztályban csak a négy alapműveletre és a különböző 

táblázatok elkészítésére, grafikonok rajzolására és elemzésére korlátozódik. 

Digitális kompetencia: információkeresés a témával kapcsolatban, adatok gyűjtése, 

feldolgozása, rendszerezése, a kapott adatok kritikus alkalmazása, felhasználása, 

grafikonok készítése. 

Hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, értő elsajátítása, feldolgozása és 

beépítése; munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás megosztása; a korábban 

tanult ismeretek, a saját és mások élettapasztalatainak felhasználása. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési 

képesség, különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka 

esztétikus kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása. 

Mindezekre és sok más sikeres fejlesztésre és a sikerélmény széleskörű biztosítására a 

legalkalmasabb módszer a gyermekközpontú, az életkori sajátosságokat tiszteletben tartó, 

gyakorlati szemléletű, rendszerben gondolkodtató, színvonalas fizikatanítás. 

 

A tanterv 10 %-ban tanulmányi kirándulást szervezünk, az elektrotechnikai múzeumba és 

Paksra. Ezen túl gyakorlásra és elmélyítésre fordítjuk a fennmaradó időnket. 

 

7. évfolyam 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a látottak 

elmondására, egyszerű tapasztalatok elemzésére. Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai 

mennyiségeknek a mindennapi életben is használt mértékegységeit. Ismerje fel a tanult 

halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben. Legyen tisztában az energia-

megmaradás törvényének alapvető jelentőségével. Értse, hogy egyszerű gépekkel csak erőt 

takaríthatunk meg, munkát nem. Legyen képes kisebb csoportban egyszerű kisérletek, 

mérések elvégzésére, azok értelmezésére. 

 

8. évfolyam 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

A tanuló ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az iskolán 

kívüli életben egyaránt. Ismerje az elektromos áram hatásait és azok gyakorlati alkalmazását. 

Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és balesetvédelmi szabályokat. Legyen képes tanári 

irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására, feszültség- és árammérésre. 

Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat. Ismerje a háztartási 

elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának lehetőségeit. Tudja az 

anyagokat csoportosítani elektromos és optikai tulajdonságaik szerint. Legyen tisztában a 
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szem működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókkal, ismerje a szemüveg szerepét. 

Ismerje a mindennapi optikai eszközöket. Legyen képes alapvető tájékozódásra a könyvtár 

szakirodalmában. 

Az értékelés alapvető módjai: 

 Órai tevékenységek. 

 Kijelölt otthoni feladatok ellenőrzése. 

 Rövid szóbeli felelet. 

 Kiselőadás tartása adott témából, búvárkodás. 

 Írásbeli ellenőrzések: feleletszintű, témaközi és témazáró dolgozatok. 

 Jeles: az, aki az összefoglaló nagydolgozatokban nem ejt hibát, írásbeli feleltekre 

mindig felkészült, képes egy-egy anyagrészről önállóan beszámolni. Az órán aktívan 

részt vesz, észrevételeivel segíti a tananyag feldolgozását. Adott témakörből szívesen 

készít kiselőadást, azt képes élvezetesen előadni. 

 Jó: az, aki a dolgozatokban nem vét alapvető hibát, az összefüggéseket magabiztosan 

felismeri. Az órák nagy részére felkészülten érkezik. Felelt során csak kevés kérdéssel 

kell segíteni. Az órák menetét igyekszik előremozdítani. 

 Közepes: aki a dolgozatai kisebb-, nagyobb hiányossággal képes megoldani, illetve 

rendszeresen nem képes befejezni. Az órákra többször felkészületlenül érkezik. 

Feleleteit gyakori kérdésekkel kell elősegíteni. Órákon többször nem figyel, 

elkalandozik. 

 Elégséges: az, aki a dolgozatait nagyobb hiányossággal képes csak megoldani, 

gyakran vét alapvető hibát. Feleleteit folyamatosan feltett kérdésekkel kell segíteni. 

Gyakran felkészületlen, figyelmetlen az órákon. 

 Elégtelen: az, aki dolgozatait rendszeresen nem képes alapvető hibák nélkül 

megoldani. Dolgozatait rendszeresen nem fejezi be. Még segítő kérdésekkel sem 

képes feleltekre. Rendszeresen felkészületlenül érkezik órára. Órákon figyelmetlen, 

figyelmeztetés ellenére sem vesz részt az óra folyamatában. 

 

 

III. 8. Kémia 

 

A kémia a természettudományok egyike, amely a bennünket körülvevő anyagokkal 

foglalkozik. Ha valaki nem szeretne hivatásszerűen foglalkozni a természettudományokkal, 

annak is egyre nagyobb szüksége van rá, hogy figyeljen környezetére. A mai világban talán az 

a kémia legfontosabb szerepe, hogy felkeltse az emberek érdeklődését az őket körülvevő 

anyagok iránt. Az általános iskolai kémiaoktatás felelős azért, hogy tudományos alapokról 

indulva a gyerekek érdeklődjenek a saját szűkebb és tágabb környezete iránt. 

Tantárgy tanulása során a tanulók megismerkednek a kémia tudományos alapjaival, majd 

ezekre építve ismerhetik meg a hétköznapi életben is ismert anyagokat, folyamatokat. Így 

sokkal tudatosabban figyelhetik környezetüket, felismerhetik a környezetet károsító 

anyagokat, folyamatokat. Ha tudják, mi az ami ellen küzdeni kell, akkor az nem csak 

demagógia, hanem valós tudáson alapuló törekvés lehet. 

 

Célok és feladatok 

Ahhoz, hogy a gyerek szívesen tanuljon kémiát, szükség van arra, hogy a tananyag 

életkorának megfelelő legyen, az órákon aktívan dolgozhasson. A helyi lehetőségnek 
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megfelelő kísérletek elvégzése, majd ezek közös értelmezése szintén azért fontos, hogy a 

gyerek fontosnak érezze a munkáját. A mai világban be kell építeni az interneten történő  

kutatást és a tantárgyhoz kapcsolódó interaktív anyagok megtekintését. 

 

Az értékelés módja 

Órai munka. 

Otthoni feladatok ellenőrzése. 

Szóbeli felelet. 

Kiselőadás tartása. 

Írásbeli felelet. 

Témazáró dolgozat. 

 

Értékelés jegyekre lebontva 

Jeles: A témazáró dolgozatokban nem ejt hibát, szóbeli feleleteire mindig felkészül. Feleletei 

összefüggőek, értelmesek. Az órán aktívan dolgozik, szívesen vállal önálló munkát. 

Jó: Dolgozataiban nem ejt elvi hibát, Feleleteit csak kevés kérdéssel kell segíteni. Az óra 

menetében aktívan részt vesz. 

Közepes: Dolgozataiban kisebb hibát ejt, feleletei nem összefüggőek. Órán néha nem figyel, 

elkalandozik. 

Elégséges: Dolgozatai nagyobb hiányosságot mutatnak, feleletei nem összefüggőek. 

Rendszeresen elkalandozik órán, a tanítás menetét nehezen követi. 

Elégtelen: A dolgozatait nem képes alapvető hibák nélkül megoldani, segítséggel sem képes 

feleletre. Órákra rendszeresen készületlenül, hiányos felszereléssel érkezik. Órákon 

figyelmetlen, nem halad együtt társaival. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Legyen képes egyszerű jelenségek értelmezésére. Legyen képes használni a kémia 

jelölésrendszerét, mértékegységeit. Legyen tisztában az atom és a periódusos rendszer 

felépítésével. Ismerje a legfontosabb anyagcsoportokat, kémiai kötéseket. Ismerje a 

vegyületek csoportjait, ismerjen rá példákat. Tudjon felírni kémiai egyenletet, végezzen hozzá 

tartozó kémiai számításokat. Tudja, hogy a bennünket körülvevő anyagok melyik 

anyagcsoportba tartoznak, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Tudja értelmezni, hogy a kémiai reakcióknak milyen szerepe van a természetben. Igazodjon el 

a tanuló a szakirodalomban. 

 

 

III. 9. Biológia-egészségtan (6-7-8. évfolyam) 

A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai 

Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a 

természet és az azt megismerni igyekvő ember áll. A természettudományi műveltség a 

természettel való közvetlen, megértő és szeretetteljes kapcsolaton alapul. Olyan tudást kell 

építenünk, amely segíti természeti-technikai környezetünk megismerését, és olyan 

tevékenységre késztet, mely hozzájárul a környezettel való összhang megtalálásához és tartós 

fenntartásához. Ennek érdekében a tanulónak meg kell ismernie a világot leíró alapvető 

természettudományos modelleket és elméleteket, azok történeti fejlődését, érvényességi 

határait és a hozzájuk vezető megismerési módszereket. Mivel a paradigmák, kutatási 

programok ma is változnak, a természettudományok tanítása során azt is be kell mutatnunk, 

hogy azok századok kollektív munkájával születtek meg, folyamatosan alakulnak, és sok 

esetben nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. A természettudományok fejlődésének 
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jellemzőit és módszereit az iskolai oktatás és nevelés során is figyelembe kell venni. A 

tanulókat meg kell ismertetni a tervszerű megfigyeléssel és kísérletezéssel, az eredmények 

ábrázolásával, a sejtett összefüggések matematikai formába öntésével, ellenőrzésének és 

cáfolatának módjával, a modellalkotás lényegével. A természettudományi műveltség az egyén 

és a társadalom számára is meghatározó jelentőségű. Az egészség tudatos megőrzése, a 

természeti, a technikai és az épített környezet felelős és fenntartható alakítása a 

természettudományos kutatások és azok eredményeinek alkalmazása nélkül elképzelhetetlen. 

A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos 

műveltségen alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. A gazdaság, a versenyképesség 

számára létfontosságú a kellő számú és felkészültségű műszaki szakember. Az egyén tudása 

társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági versenyképességgel és a szűkebb-tágabb 

autonóm közösségek fennmaradásával. A természettudományok tanítása során alapvető a 

tudományágak pontos és részben elkülönült fogalomhasználata. A természettudományi 

nevelésnek ugyanakkor elő kell segítenie a közvetített tudás társadalmi érvényesülését is. 

Ezért az sem a tartalmak, sem a módszerek tekintetében nem szorítható be kizárólag a 

szaktudományok szűken értelmezett kereteibe. Az iskolai oktatásnak és nevelésnek olyan, 

természettudományos módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is foglalkoznia kell, amelyeket a 

társadalom és a gazdaság adott időben és helyen felvet, amelyek befolyásolják az egyén és a 

közösség jelenlegi életét, illetve kihatással vannak a jövő alakulására. Ilyenek az 

egészségmegőrzéssel, a természeti forrásokkal való fenntartható gazdálkodással összefüggő 

problémák. 

A biológia a természetismeret 5–6. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, 

képességekre épül. Annak céljaival, feladataival szerves egységben bővíti a tanulók biológiai 

ismereteit, erősíti a természettudományos tárgyak tantárgyközi kapcsolatait, továbbfejleszti a 

tanulók megismerési képességeit, elősegíti személyiségük sokoldalú kibontakozását, formálja 

ön- és világszemléletüket, segíti a természeti és társadalmi környezetben való eligazodásukat, 

testi és lelki harmóniájuk kibontakozását. 

A biológiai ismeretek elsajátítása során a tanítás-tanulás folyamatában kiemelt hangsúlyt 

kap a testi-lelki egészség, az énkép és önismeret, a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, 

valamint az információs és kommunikációs kultúra fejlesztési feladatainak megvalósítása. 

Az értékelés leggyakoribb formái 

 – Az önálló és csoportos tanulói tevékenység: forráshasználat; megfigyelés; 

kísérletezés; applikációs tevékenység; programkészítés, szervezés. 

 – Szóbeli feleltetés. 

 – Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, munkalap, feladatlap, témazáró. 

 – Önálló – tanórán kívüli – forráshasználat (könyv, folyóirat, multimédiás 

eszközök), megfigyelés, adatgyűjtés, kiselőadás, programkészítés. 
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Értékelési szempontok 

 – Milyen szinten sajátította el a tanuló a tananyaghoz kapcsolódó szaknyelvet és 

az élőlények testtopográfiai ismereteit? 

 – Hogyan használja a megismerési algoritmusokat? 

 – Felismeri-e az élőlényeket, tudja-e őket jellemezni? 

 – Képes-e a megismert tények, folyamatok, fogalmak elemzésére, törvényszerűsé-

gek bizonyítására? 

 – Érti-e az ökológiai rendszerek szabályozó folyamatait, tudja e példákkal 

illusztrálni a környezet –életmód- szervezet, valamint a szervek felépítése és 

működése közti oksági összefüggéseket? 

 – Képes-e a növényi és állati anyagcsere összehasonlítására, látja e az autotróf 

anyagcsere szerepét a bioszférában? 

 – Felismeri e a növény és állatvilág élőlényeinek testfelépítésében és életműkö-

déseinek fejlődésében az evolúciós újításokat? 

 – Képes-e a megismert élőlények rendszerezésére? 

 – Ismeri-e az emberi szervezet felépítését, működését, szabályozó folyamatait? 

 – Látja-e szervezetében a rész és az egész viszonyát, az életfolyamatok irreverzi-

bilitását? 

 – Elsajátította-e és alkalmazza-e a mindennapokban az egészséges életvitel szo-

kásrendszerét? 

 – Tudja-e, mikor kell orvoshoz fordulni és hogyan kell ott viselkedni? 

 – Rendelkezik-e megfelelő önállósággal a megfigyelések, vizsgálódások, kísér-

letek végzésében, az eszközök balesetmentes használatában, az információ-

hordozók kiválasztásában, hasznosításában? 

 – Elsajátította-e az értő, a válogató a kritikai olvasás megfelelő szintjét, és tudja-

e hasznosítani az ismeretszerzés folyamatában? 

 – Miként tud önállóan vagy társaival együttműködve ismereteket szerezni, gya-

korlatokat végezni, megszerzett ismereteit új szituációban alkalmazni? 

 – Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet- és egész-

ségvédelem, valamint a permanens önművelődés igénye? 
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7–8. évfolyam 

A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben 

szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek 

része a társadalomban élő, tanuló ember is. Az e kerettantervben szereplő biológia tantárgy 

témakörei, és azok feldolgozási módjai a NAT azon törekvésére építenek, amely szerint a 

természettudományokban való alapvető jártasság nemcsak az orvosok, mezőgazdászok, 

környezetvédők, biológusok és a szaktudósok, hanem minden ember számára fontos. A 

biológia tanulása által a diákok nemcsak az élő természet szépségét és változatosságát, de 

saját szervezetük működését is megismerik, miközben egyre jobban megértik a természeti 

törvényszerűségeket, a jelenségek hátterében zajló folyamatokat és a közöttük lévő összefüg-

géseket. 

Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5–6. 

évfolyamon tanult természetismeret tantárgy folytatása, de azoktól eltérően már csak az élők 

világával foglalkozik. A tantárgy tanulásának fontos feladata a természetről és az emberről, a 

kettő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a diákok egészséges életmódjának és 

környezettudatos magatartásának alakítása. 

Annak érdekében, hogy diákjaink nyitottak legyenek a világra, tudjanak tapasztalati 

tényekből következtetéseket levonni, felismerjék a problémákat, keressék azok okait, és élet-

koruknak megfelelő válaszokat fogalmazzanak meg a felvetődött kérdésekre, a biológia 

tanulása során a mindennapi életben tapasztalható jelenségekből, problémákból kiindulva 

jutunk el a megoldáshoz szükséges ismeretekhez, és azok alkalmazásához. 

A tartalmak egy része lehetőséget ad a társadalom és a gazdaság aktuális problémáinak 

felismerésére és értelmezésére, az aktív és felelős állampolgári magatartás gyakorlására. 

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a tanulók aktívan részt vegyenek az 

ismeretszerzés folyamatában. Ehhez megfelelő motiváció, tanulási környezet és az (inter)aktív 

tanulási formákat támogató tanulásszervezés szükséges, amelynek során folyamatosan 

fejlődik a természettudományos gondolkodáshoz nélkülözhetetlen megfigyelőképesség, a 

könyvtári és más információforrások használata, az információk rögzítésének és felidézésének 

képessége. Ennek során alakul a diákok egyéni tanulási stílusa és együttműködési képessége, 

megtanulnak másokkal együttműködni és csoportban tanulni. 

A 7–8. évfolyamon a diákoknak az élővilág és az élőlények iránti szeretetére és 

kíváncsiságára építve – a fiatalabb korra jellemző – közvetlen megfigyelésen és tapasztalat-

szerzésen alapuló, többnyire leíró jellegű tudásépítés mellett egyre erőteljesebben jelenik meg 

az absztrakt gondolkodás fejlesztése. A természet szépségére, az élővilág „érdekes dolgaira” 

történő rácsodálkozás a kíváncsiság kielégítése és fenntartása mellett azokat a pozitív 

érzelmeket mozgósítja, melyek motiváló hatása a tanulás fáradtságosabb szakaszain is átsegíti 

a tanulót. 

A tanítás-tanulás folyamatát a fejlesztő értékelés segíti, amely támogatja a tanulónak a 

tanulás folyamatában való aktív részvételét, segíti a reális önismeret alakulását és az önálló 

tanulási stratégiák kiépítését. 

A tananyag a természet leíró megismeréséből kiindulva fokozatosan halad a jelenségek 

hátterében lévő általános természeti törvények felismerése, a természetben lévő kölcsönha-

tások megismerése és megértése felé. A Föld nagy tájai zonális életközösségeinek megisme-

rése során, a biomok jellegzetes élőlényeinek megismerése által világossá válnak a fajok 

elképesztő sokfélesége mögött rejlő alapvető törvényszerűségek: a testfelépítésnek és a 

működésnek, illetve az állati viselkedésnek a környezeti feltételekhez való alkalmazkodása. 

Példák sorozatán keresztül derül fény az életközösségek felépülésének törvényszerűségeire, és 

a fajok közötti kapcsolatok különböző típusainak megismerésére. Sor kerül a fajok sokfélesé-



 97 

gében való rendszerezés szükségszerűségének belátására és a tudományos rendszerezés alap-

jainak a megismerésére. 

Az egyedekből álló szerveződés, valamint az egyedek jellemzésének és működési 

sajátosságainak a megismerését az egyed alatti szerveződési szintek megismerése követi: a 

struktúra és a funkció közötti kapcsolat megvalósulása a sejtekben és a szövetekben, a 

növényi és az emberi szervekben, szervrendszerekben. 

A környezettudatosság és a fenntarthatóság tantárgyakon átívelő nevelési feladat, amely 

karakteresen kötődik a természettudományos tárgyakhoz és a biológiához. Megvalósítása 

leginkább az életközösséggel és az emberrel foglakozó tematikus egységeknél valósítható 

meg. 

A tudományos megismerés során nemcsak a „mi van a természetben?”, hanem „miért 

éppen úgy van?” kérdésre is keressük a választ. Több témakör tartalma ad lehetőséget arra, 

hogy a tanulók tervezett megfigyeléseket, kísérleteket, méréseket végezzenek, és 

tapasztalataikról feljegyzéseket készítsenek. A balesetmentes kísérletezés fegyelemre szoktat, 

miközben fejleszti a megfigyelés és az elemzés képességét. Az önálló tanulás megvalósítását 

segítik a gyűjtőmunkára épülő, prezentációval is kísért kiselőadások és projektek, melyek 

információhordozók alkalmazására és természettudományi témájú ismeretterjesztő források 

keresésére, követésére, értelmezésére épülnek. A tudomány gyakorlati alkalmazásának 

felelősségét az egészség, a természeti erőforrások és a környezeti rendszerek állapotának 

kontextusában helyezzük el. 

Az ember megismerése és egészsége fejlesztési feladataihoz kapcsolódó tartalmaknak 

és tevékenységeknek meghatározó szerepük van a kamaszok reális önismeretének ala-

kításában. Nevelési feladataink súlypontjai a testi-lelki egészségre, a családi életre nevelésre, 

az önismeret és a társas kultúra fejlesztésére és a fenntarthatóságra koncentrálnak. 

Szándékainknak azonban van erkölcsi–állampolgári vetülete is, azaz az önmaga 

cselekedeteiért és azok következményeiért viselt felelősség tudatával rendelkező személyiség 

alakítása. 

 

Egészségtan 6. és 8. évfolyam 

 

Iskolánk kitüntetett figyelmet fordít az egészséges életmód kialakítására. Ennek érdekében a 

6. és 8. évfolyamon heti 1 óra egészségtan oktatásban vesznek részt tanulóink. 

Sajnos egyre több tanulónknál tapasztaljuk az egészségtelen életmód következményeit: 

nagyon sok gyerek küzd túlsúllyal, a kevés mozgás miatt testtartási problémák jelennek meg 

egyre gyakrabban. 

A szülői házban is sok esetben a negatív példát látják: nagyon sok családban dohányoznak a 

szülők, egészségtelen környezetet teremtve gyermekeik számára. 

Iskolánk mindent megtesz annak érdekében, hogy az intézményünkbe járó gyerekek tudatosan 

törekedjenek az egészséges életmódra, tudják, hogy milyen következményekkel járnak a rossz 

táplálkozási szokások, a mozgáshiányos életmód. Ismerjék a különféle betegségek 

megelőzésének módjait is. 

A testi egészségen kívül természetesen a lelki egészség megőrzése ill. kialakítása is célunk. 

Ebben iskolánk pszichológusa is részt vállal. 

 

A 6. évfolyamban az alábbi témakörök kerülnek megtárgyalásra: 

- A bőr feladata, egészségvédelme. 

- A mozgási szervrendszer egészségtana. 

- Az egészséges táplálkozás, az elhízás veszélyei, következményei. 

- A légzési szervrendszer egészségtana, a dohányzás rövid és hosszú távú hatásai. 

- A serdülőkori változások, a nemi érés. 
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- Függőségek és veszélyeik /számítógépes játékok, internet, facebook/ 

 

A 8. évfolyamban az alábbi témakörök kerülnek megtárgyalásra: 

- Az ember szaporító szervrendszerének egészségtana, nemi betegségek és megelőzésük. 

- Az AIDS, Hepatitis terjedése, veszélyei, megelőzése. 

- Fogamzásgátlási módszerek, az abortusz és veszélyei. 

- A családi életre nevelés, a párkapcsolatok felelőssége, a szexualitás. 

- A legális /alkohol, cigaretta, kávé/ és illegális / kábítószerek/ drogok hatásai, hosszútávú 

következményei. A függőség megelőzése. 

- A serdülőkor kihívásai, serdülőkori problémák megbeszélése. 

 

 

III. 10. Környezet/Földrajz (5-8. évfolyam) 

Alapelvek, célok 

A Földünk – környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és 

tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival. Elősegíti, 

hogy reális kép alakuljon ki bennük nemzeti értékeinkről, a magyarság világban elfoglalt 

helyéről, hazánk természeti, társadalmi-gazdasági adottságairól, jellemző társadalmi-

gazdasági folyamatairól, valamint az európai integrációban betöltött szerepéről. Megismerteti 

– lehetőség szerint a gyakorlatban – a szűkebb és a tágabb természeti és társadalmi 

környezetben való tájékozódás, eligazodás alapvető eszközeit és módszereit. Vizsgálódásának 

középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, 

valamint napjaink eseményei állnak. Valamennyit a társadalom szemszögéből mutatja be a 

természet-, a társadalom- és a környezettudományok vizsgálódási módszereinek 

alkalmazásával. 

A Földünk – környezetünk műveltségi terület tartalmainak feldolgozása során fejlődik a 

tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, 

hogy a természet egységes egész; a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben 

az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való 

ésszerű gazdálkodást. A műveltségi terület minden jelenséget és folyamatot tér- és időbeli 

változásában, fejlődésében mutat be, megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. 

Így fokozatosan kialakulhat a tanulók felelős magatartása a szűkebb és a tágabb természeti, 

illetve társadalmi környezet iránt. A globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti 

folyamatok értékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész 

bolygónkra kiterjedő természetátalakító tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén 

világméretű természeti és társadalmi problémákat. Az elsajátított ismeretek és a felismert 

összefüggések alapján érthetővé válnak azok az új kihívások, amelyek a XXI. század elején 

átszabják a hagyományos gazdaság kereteit, s amelyek érdekellentéteket okozhatnak, 

társadalmi változásokat gerjeszthetnek a világ korábban egymástól elzárt térségeiben, 

társadalmaiban. 

A műveltségi terület tartalmi elemeinek feldolgozása a szűkebb és tágabb 

környezetünkről megszerzett ismeretek bővítése mellett nagymértékben hozzájárul a tanulók 

képességeinek fejlődéséhez. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési 

módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. Az Európai Unió, 

valamint a távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával 

hozzájárul a nyitott és befogadó magatartás kialakulásához, felkelti az igényt az eltérő 

kultúrák megismerése, a következő nemzedékek számára történő megőrzése iránt. Mindezzel 

hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartáshoz. 
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A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhető 

kölcsönhatások feltárásával a műveltségi terület tartalmainak feldolgozása hozzájárul a kor-

szerű természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. Szüntelenül változó 

és globalizálódó világunk természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak 

megismeréséhez, megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, az 

információszerzés és a nyitott gondolkodás. Ezért a megnevezett tartalmi elemek elsajátítása 

elképzelhetetlen a tanulók kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá váló 

információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap 

az információszerzés- és feldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintettel a digitális 

világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. Hazánk és a világ társadalom-földrajzi 

jellemzőinek bemutatásával fejlődik a tanulók szociális és állampolgári kompetenciája. 

Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismerése nagymértékben hozzájárul a 

gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a körülményekhez 

rugalmasan alkalmazkodó és vállalkozó-képes állampolgárrá váláshoz. 

A Földünk – környezetünk műveltségi területben megfogalmazott célkitűzések, 

fejlesztési feladatok és az azokhoz kötődő tartalmak elsajátítása az 5. évfolyamon kezdődik, 

mert az oktatás alapozó szakaszában nem a szaktudományi ismeretek elkülönítésén van a 

hangsúly, hanem alapvetően a természettudományi (illetve részben a társadalom- és a 

környezettudományi) kapcsolatok megértésén. Ezért a műveltségi terület tartalmi és 

képességfejlesztési alapozása az 1–4. évfolyamon az Ember és természet műveltségi terület 

keretében megfogalmazottak alapján történik. Az 5–6. évfolyamra vonatkozó 

követelményrendszer már nemcsak az Ember és természet, hanem az Ember és társadalom 

műveltségi terület megfelelő fejlesztési területeihez is szervesen kapcsolódik. E kapcsolatok is 

hangsúlyozzák a Földünk – környezetünk műveltségi terület integráló jellegét, valamint a 

természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok összefüggéseinek 

megláttatásában és kölcsön-hatásainak feltárásában betöltött alapvető szerepét. 

Fejlesztési feladatok  

1. Tájékozódás a földrajzi térben  

2. Tájékozódás az időben  

3. Tájékozódás a környezet anyagairól  

4. Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól  

5. Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról  

6. Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, környezeti folyamatokról 

5–8. évfolyam 

1. A tér és ábrázolása 

1.1. Téregységek 

 – Személyes tér. A földrajzi tér. 

 – Térhierarchia. 

1.2. Térábrázolás 

 – Térrajz, útvonalrajz, térképvázlat; úti- és helyszínrajz. 

 – Térképi ábrázolás. 

 – Térképfajták. 

 – Keresőhálózat és földrajzi fokhálózat. 

2. Az idő 

2.1. Időegységek 
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 – A napi, az évi, a történeti és a földtörténeti időegységek. 

 – Földtani és földrajzi folyamatok időléptéke, időtartama példák alapján. 

2.2. Időrend 

 – Ciklikus és lineáris irányú folyamatok, földtörténeti események időrendje regionális 

példák alapján. 

3. A természeti környezet és jelenségei 

3.1. Anyagok, anyagi rendszerek. 

 – Ásványok és kőzetek, nyersanyagok és energiahordozók, illetve talajtípusok. 

 – Környezetet károsító anyagok és hatásaik. 

3.2. Geoszférák 

 – Domborzati formák, felszíni és felszín alatti vizek, talajtípusok. 

 – Időjárási-éghajlati elemek, jelenségek, légköri alapfolyamatok. 

 – Éghajlati elemek változásai, éghajlat-módosító tényezők, éghajlatok jellemzői, társadalmi-

gazdasági hatások. 

 – Veszélyhelyzetek. 

3.3. Földrajzi övezetesség 

 – A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség természeti, társadalmi-gazdasági és 

környezeti megnyilvánulásai. 

 – Az övezetesség elemeinek kapcsolatai regionális példákon. 

3.4. Égitestek 

 – Az égitestek látszólagos mozgása. A Föld mozgásai és ezek következményei. 

4. A társadalmi-gazdasági tér szerveződése és folyamatai 

4.1. A társadalmi-gazdasági élet szerveződése 

 – A népesség területi eloszlása, a népességszám és befolyásoló tényezői, regionális 

különbségek. 

 – A kulturális élet földrajzi alapjai (nyelvek, vallások). 

 – Településtípusok és szerepük. 

 – A gazdaság természeti feltételei, a természeti erőforrások hasznosításának változása. 

 – A gazdasági ágazatok szerepe a földrészek, térségek, országok gazdasági életében. 

4.2. A világgazdaság szerveződése és működése 

 – Földrészek, országok szerepe a világgazdaságban. 

 – Nemzetközi gazdasági együttműködések és társadalmi-gazdasági szervezetek példái, 

jellemző tevékenységük. 

 – A pénzvilág működése: bevétel és kiadás, fizetőeszközök (nemzeti és közös valuták). 

5. A földrajzi tér regionális szerveződése 

5.1. Magyarország és a Kárpát-medence földrajza. 

 – A nemzeti kultúra és a magyarság nemzetközi híre, szellemi és gazdasági termékek, 

hagyományok, hungarikumok. 

 – A lakóhely, a hazai nagytájak és országrészek. 

 – Hazánk természeti adottságai és a társadalmi-gazdasági élet kapcsolata. 

 – A Kárpát-medence és hegységkerete mint természet- és társadalom-földrajzi egység. 

 – A magyarság által lakott, országhatáron túli területek, tájak közös és egyedi földrajzi 

vonásai. Magyarországon élő nemzetiségek. 

5.2. Európa 

 – Európa földrajzi-környezeti jellemzői ok-okozati összefüggéseikben. 

 – Az Európai Unió mint gazdasági szerveződés; az európai kulturális sokszínűség földrajzi 

alapjai. 

 – A kontinensrészek földrajzi jellemzői, különböző életterek közös és egyedi földrajzi 

környezeti jellemzői, azok okai és következményei. 
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 – Az egyes kontinensrészek meghatározó jelentőségű országainak egyedi földrajzi 

környezeti jellemzői, azok okai és következményei. 

 – A hazánkkal szomszédos országok földrajzi-környezeti jellemzői, jelentőségük a világban, 

társadalmi-gazdasági kapcsolataik hazánkkal. 

5.3. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

 – Afrika, Amerika, Antarktika, Ausztrália és Óceánia, Ázsia természetföldrajzi jellemzői, 

társadalom-földrajzi sajátosságai, környezeti állapota, a természetföldrajzi övezetesség 

elemei, összefüggései, hatása a társadalmi-gazdasági életre, a környezetre. 

 – Az egyes kontinensek tipikus tájainak természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 

jellemzői, az adottságok társadalmi hasznosítása, jellemző életmódja. 

 – A távoli kontinensek meghatározó jelentőségű országai, országcsoportjainak földrajzi 

jellemzői és világgazdasági szerepe. 

6. A globális kihívások lokális és regionális forrásai 

6.1. Globális problémák 

 – Az életminőség különbségeinek példái, urbanizálódás, környezeti és gazdasági problémák. 

 – A helyi környezetkárosítások következményei. 

6.2. Fenntarthatóság 

 – Fogyasztási szokások változása; környezettudatosság, energiatakarékosság, 

hulladékkeletkezés, szelektív hulladékgyűjtés, biotermékek; személyes és közösségi 

cselekvési lehetőségek; tudatos vásárlói magatartás. 

 – Védett hazai és nemzetközi természeti értékek példái. 

 

Földrajz az általános iskolák 7–8. évfolyama számára 

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, továbbá a környezetben való 

tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának 

középpontjában a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok 

kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a 

természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos 

földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a 

talajtani és a planetológiai tudást. Tantárgyi előzménye az alsó tagozatos környezetismeret, 

illetve 5–6. évfolyamon a természetismeret, így annak követelményrendszerére épül, 

amelynek teljesítését feltételezi. 

7–8. évfolyam 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti 

gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes 

egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és 

társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az 

oknyomozó tudásszerzés elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során a tanulók minden 

tényt, jelenséget és folyamatot elsődlegesen térbeli, emellett időbeli változásában, 

fejlődésében ismernek meg, megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így 

fokozatosan kialakulhat felelős magatartásuk a szűkebb és a tágabb természeti, illetve 

társadalmi környezet iránt. A helyi és a regionális gazdasági, társadalmi és környezeti 

folyamatok értékelésével és a globális folyamatok érzékelésével lehetővé válik, hogy a 
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tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő tevékenységét, valamint az 

ebből fakadó, szintén világméretű természeti, társadalmi és környezeti problémákat. 

A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával 

a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód 

kialakulásához. Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált tudásszerzést és az 

egységes természettudományi szemlélet alakítását. Az állandóság és a változás látszólagos 

ellentmondásosságát, a rendszerek törvényszerűségeit, a struktúra és a funkció összefüggéseit, 

az anyag, az energia, az információ különböző formáit regionális megjelenésükben vizsgálja. 

A természeti jellemzőkhöz mindig hozzákapcsolja azok társadalmi-gazdasági felhasználását, 

illetve egymáshoz illeszti a társadalmi élet és a gazdaság elemeit is, ezáltal megveti a 

társadalomtudományi szemlélet alapjait is. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk 

természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a 

nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre 

önállóbbá váló információkezelő tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban 

nagy hangsúlyt kap az információszerzés és az információfeldolgozás képességének 

fejlesztése, különös tekintettel a tapasztalati és a digitális világ nyújtotta lehetőségek 

felhasználására. Mivel a földrajz tantárgy feladatának tekinti a tanulók megismertetését a 

helyi, a regionális és a globális környezetükkel, a valóság pedig gyorsan változik, ezért a 

tanulók kénytelenek állandóan önállóan frissíteni ismereteiket. A távoli tájak megismerésében 

nagy szerepet kapnak a mediatizált kommunikációs eszközök (nyomtatott sajtó, televízió, 

internet) által szerzett információk. A földrajz tantárgynak tehát célkitűzése, hogy ösztönözze 

a médiumok által közvetített világ kritikus elemzését, értelmezését, megértesse a tanulókkal, 

hogy a világ itteni ábrázolása nem azonos a valósággal, az eseményeknek és a jelenségeknek 

az alkotók által konstruált változatát láthatják. 

A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény 

felébresztése, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a 

világ társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és 

állampolgári kompetenciák fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak 

megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet 

eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá 

válhassanak. A tantárgy komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, 

eligazodását a munka világában, illetve felkészíti őket a szakirányú középfokú 

tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az általános iskolából kilépő diákok képesek 

legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári szerepek gyakorlása során. 

A földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti térképolvasás képességét, és 

jártasságot szereznek az okfejtő térképolvasásban (különféle méretarányú és ábrázolásmódú 

térképeken). 

 
 

III. 11. Ének-zene 

Alsó tagozat (1-4. évfolyam) 

 

1. A zenei reprodukció- éneklés anyagába a kerettanterv által előírt dalanyag mellé beemeljük 

a művészi igényességgel megírt modern gyermekdalokat, megzenésített gyermekverseket: pl. 

Gryllus Vilmos dalait az adott évfolyam életkori sajátosságainak megfelelően. A dalok 

kiválasztása az évfolyamon tanító énektanár feladata. (1óra) 

 

2. A Himnuszt az első évfolyam második félévében (február) megtanítjuk, így lehetővé válik 

az iskolai és nemzeti ünnepeken a Himnusz közös éneklése. Második évfolyam második 
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félévében a Szózat kerül megtanításra. Minden tanév elején 1 órát szánunk ezek ismétlésére, 

gyakorlására. 

 

3. A kerettanterv ünnepkörökhöz kapcsolódó dalanyagát kiegészítjük további szabadon 

választott dal megtanításával, amit a tanító választ ki és épít be a tanmenetbe. (1 óra) 

 

Az esztétikai- művészeti tudatosság és kifejező készség fejlesztése, a kulturális értékek 

megbecsülésére nevelés fontos feladata az ének-zene tanításának. 

 

4. Ezért a zenei befogadás területén fontosnak tartjuk az élőzene bekapcsolását a 

zenehallgatási tananyagba. Ennek megvalósítására a Zene Világnapja alkalmából kerül sor. 

Az iskolával együttműködő Aelia Sabina Zeneiskola hangversenyt ad az iskolában, melyen 1-

4. évfolyamon minden osztály részt vesz. 

 

5. A zene és a társművészetek kapcsolatának megfigyeltetése, a zenei befogadás erősítése élő 

színházi előadások megtekintésével. A Nemzeti Táncszínház vagy az Operaház egy 

előadásának megtekintése a tanév során. A tanulók életkori sajátosságának megfelelő előadás 

kiválasztása az évfolyamon tanító énektanár feladata. 

A néphagyománynak, népszokásoknak, a szűkebb zenei környezet kultúrájának fontos 

szerepe van a zene megszerettetésében, a zenei anyanyelv megismerésében. 

 

6. Egy alakalommal részt vesznek tanulóink a Hagyományok Háza megrendezésében egy 

komplex foglalkozáson vagy népzenei koncerten. 

 

7. Az iskolai zenei nevelésnek fontos szerepe van a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és 

jellemnevelésében. A tanév során egy alkalommal közös éneklést szervezünk diákjainknak. 

 

Felső tagozat (5-8. évfolyam) 

A változat 

 

Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a 

zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, 

megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár. 

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során 

a tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő 

sokszínű zenei világban. 

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és 

zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei 

hallásfejlesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő 

befogadása fejleszti az érzelmi intelligenciát. 

A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és 

más népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris 

műfajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók részben az iskolában, 

részben az iskolán kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben 

zenei gyakorlatára épül, s ez ösztönzi őket énekkarokban és házi zenélésben való aktív 

részvételre. 

Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei 

élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. 

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, 

tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát 



 104 

jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének 

fejlesztése, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a 

befogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző 

ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. 

 

A tantárgy fejlesztési céljai a következők: 
 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az elmélyült 

zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét énekléssel és kreatív zenei 

gyakorlatokkal készítik elő, illetve sajátítják el. 
Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. Cél, hogy 

a kóruséneklés örömét a tanulók a hétköznapok számos területén megoszthassák másokkal. 

(Pl. közös éneklés a kirándulásokon, baráti összejöveteleken, közösségi alkalmakon, saját 

koncertek szervezése hozzátartozóknak, ismerősöknek.) 
Az énekes anyag egy része mindvégig a magyar népdal marad, a 3. osztálytól kezdve a 

klasszikus zenei szemelvények száma növekszik, s a 7. osztálytól kezdve kiegészül a jazz és 

az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel – elsősorban a befogadói hozzáállás 

különbségeinek érzékeltetése és a zenei minőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amely 

műfaji határoktól függetlenül értelmezhető. 

Generatív és kreatív készségek fejlesztése. 

A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a tanulók 

a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják és azokkal képesek legyenek újat 

alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése szempontjából 

nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és összpontosító képességét. 

Segítik őket a zene elemeinek önálló és magabiztos használatában, fejlesztik a tanulók 

önkifejező képességét, ötletgazdagságát, kreativitását és zenei fantáziáját. 
A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz 

kapcsolódhatnak, s bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív 

tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek (pl. ritmus, dallam, polifónia, 

harmónia, forma) vagy egy adott zenei stílushoz kapcsolódó zenei jelenségek (pl. a klasszika 

formaérzéke) megismerése az aktív zenélésen keresztül. 

Felismerő kottaolvasás 

A kottaolvasás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják meg a 

tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. A zenével való 

ismerkedés kezdeti szakaszában a felismerő kottaolvasás képessége a zeneértés mélységeihez 

is jelentősen hozzájárulhat. Az önálló zenélésben nélkülözhetetlen eszközzé válik.  
Az ötvonalas kottaképet a gyerekek látják már akkor is, mikor a jelrendszereket még nem 

tudják megfejteni. A tanulók a felismerő kottaolvasás segítségével egyre több zenei jelenséget 

képesek jelrendszerről felismerni. A kottaolvasás nem cél, hanem eszköz az iskolai 

zenetanulás folyamatában. 
A felismerő kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása soha nem elvontan, hanem 

az énekes és hangzó zenei anyaghoz kapcsolódóan történik. A népdalokból vett zenei 

fordulatokat felhasználják a ritmikai, metrikai és dallami elemek tudatosítására, formájuk 

megismerése pedig segít a formaérzék fejlesztésében. Az elemző megközelítés helyett 

válasszák a műfaji meghatározást, találják meg az élethelyzet, az érzelmi kifejezés, az 

esztétikai szépség személyes kapcsolódási pontjait. A népdalok szövegének értelmezése 

rávilágít a népdalok gazdag szimbolikájára, megvilágítja a magyar szókincs gazdagságát. A 
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népdalok nem a felismerő kottaolvasás gyakorlópéldái. Csak akkor kell szolmizáltatni, ha az a 

szebb, tisztább megszólaltatást segíti. 

Zenei befogadás 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

A befogadói kompetenciák fejlesztése a zenehallgatás anyagának mélyreható megismerését 

segíti elő. A befogadói kompetenciák fejlesztése során az érzelmi és intellektuális befogadás 

egyensúlyának kell érvényesülnie. A befogadói kompetenciák fejlesztésével megalapozható a 

tanulók zenehallgatói magatartása, akik a zenehallgatás során olyan élményeket – minél 

többféle és valóságos zenei tapasztalatokat – szereznek a hallgatott zenéről, amelyek hatására 

egyre inkább különbséget tudnak tenni az elmélyült zenehallgatás (vagyis a zene befogadása) 

és a háttérzene fogyasztása között. 

Csend és teljes figyelem nélkül nem jön létre élményt adó zenei befogadás. A művészi értékű 

zene befogadójává csak az a tanuló válik, aki teljes figyelmét képes a hallott zene felé 

irányítani. A befogadói kompetencia fejlesztése éppen ezért részben a figyelem készségének 

kialakítása és folyamatos erősítése felé irányul. Az alsó tagozatban a gyermek a játékos 

tevékenység során képes leginkább az elmélyült figyelemre. Az alsóbb osztályokban a 

mozgás és az éneklés szorosan összekapcsolódik. A zeneérzés fejlesztése mellett a mozgás is 

lehetőséget ad a zenei jelenségek megéreztetésére és megértésére, a zenei készségek 

elmélyítésére is. 

Rendszeres zenehallgatás. A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üzenetének 

megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres biztosítására: minden órán legyen 

zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) funkción túl alapját adja a generatív készségek 

formálódásának, hiszen a generativitás a sokrétű zenei élményből fejlődik ki. 
Adekvát befogadói attitűd. A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az adekvát 

befogadói attitűd kialakítása, azaz fontos, hogy a tanulók kellő nyitottsággal forduljanak a 

hallgatott zene felé. A nyitott befogadói attitűd támogatja a zenei hatás megfelelő megélését, 

így segíti a zene különböző megnyilvánulásainak, például funkciójának, stílusának és 

műfajának pontos értelmezését, elfogadását és pozitív értékelését. 
A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő elsősorban a zenében rejlő gesztusok, 

karakterek, érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége, másodsorban pedig 

a biztos és differenciált hallási képesség (ritmus-, dallam- és hangszínérzék) és a zenei 

memória. Ezeket rendszeres és nagy mennyiségű énekléssel és a generatív készségek más 

fejlesztő gyakorlataival lehet kialakítani. 
A zeneelméleti és zenetörténeti alapismeretek minden esetben a zenei befogadást segítik, az 

elméleti és a lexikális adatok közül elsősorban a kiválasztott művel kapcsolódókkal kell 

foglalkozni. A lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben kulcsszerepet kell 

kapnia, ezért teljes mértékben mellőzendő az öncélú adatközlés és a nagy mennyiségű 

memorizálás. Egy szerzői életrajz ismertetésében például nem az önmagukban semmitmondó 

dátumok és a tartózkodási helyek felsorolása és visszakérdezése, hanem a szerző 

személyiségének bemutatása, művészi és emberi élethelyzeteinek, a környezetével való 

kölcsönhatásának, problémáinak, sorsfordulatainak átéreztetése, és mindennek művészetére 

gyakorolt hatása az elsődleges tartalom. Ezt helyenként megtámogathatják a jól megválasztott 

tényadatok (dátumok, helyszínek), mindenkor kisegítő, tájékozódást könnyítő jelleggel. 

Ugyanez érvényes az elméleti ismeretekre: a formatan, az összhangzattan vagy a szolmizáció 

alapinformációi csak akkor válnak hasznossá, ha zenei érzetekhez kapcsolódnak, ha segítenek 

a gyerekeknek átérezni azokat a zenei jelenségeket, amelyekről szólnak. 
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5–8. évfolyam 

 

A következő fejlesztési célokat segíti az ének-zene tantárgy kerettanterve: erkölcsi nevelés, 

nemzeti öntudat és hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, az önismeret és 

a társas kultúra fejlesztése, a testi és lelki egészségre nevelés, felelősségvállalás másokért és 

önkéntesség, médiatudatosságra nevelés, a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák tekintetében 

az esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség, anyanyelvi kommunikáció, idegen 

nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, szociális és állampolgári, a hatékony, önálló 

tanulás kompetenciája fejlesztéséhez is hozzájárul. 

Fejlesztési célok 

Reprodukció. Az éneklésre épülő tanítás első lépéseként a tanulókban az éneklés örömének és 

helyes szokásainak kialakítása játszotta a fő szerepet. Ebben az életkorban már az éneklés 

tisztasága, kifejező ereje, a zenei stílusnak megfelelő előadásmód, a kommunikatív 

muzikalitás kialakítása kerül a fejlesztés középpontjába. A magyar és más népek zenéje 

továbbra is jelen van az énekes anyagban, azonban a hangsúly folyamatosan eltolódik a 

klasszikus szemelvények irányába, majd a 7. és 8. osztályban a populáris zene szemelvényei 

is megjelennek a tananyagban. Ezek elemzésénél fontos, hogy rámutassunk arra, hogy a 

klasszikus zene fordulatai, formai megoldásai miként hatnak alapvetően, meghatározóan e 

művek stílusára. A tanulók a zenei elemeket improvizációs, kreatív játékos és intellektuális 

feladatokkal is gyakorolják. 

Zenehallgatás. A felső tagozat zenehallgatási anyagára a sokszínűség jellemző. 

Elsődleges cél a stílus jellegzetességeinek megismertetése: szerkesztés módok, formai 

megoldások, egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok bemutatása. Kronologikus 

áttekintésre majd a 8. osztályban kerül sor. A felső tagozatos zenehallgatásra ajánlott 

alkotások többsége nagy lélegzetű, előkészítése, többszöri meghallgatása és feldolgozása 

sokszor meghaladja a tanítási óra adta időkeretet. Inspiráljuk a tanulókat órán kívüli 

meghallgatására is és más, az órai anyaghoz kapcsolódó zeneművek megismerni. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 

szerint módosítható. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra 

keretei között csak részletek meghallgatására van mód (pl. daljáték, opera). A megfelelő 

részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 

 

A 10%-os órakeret felhasználása: - Erkel Színház látogatása, Magyar népzenei találkozó 

 - Opera látogatása, Könnyűzenei koncert látogatása 

 

 

III. 12. Hon- és népismeret 

 

5. évfolyam 

A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző 

sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret 

biztosít azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az 

otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz 

vezetnek. Segíti az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. 

Megalapozza és áthatja a különböző műveltségi területeket. Rendszerezett ismeretanyagként 

pedig lehetőséget teremt a magyar népi kultúra értékein keresztül a saját és a különböző 
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kultúrák, a környezet értékeit megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység 

kialakítására. 

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány 

összeköti őket a múlttal és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség 

évezredek óta felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb, és éppen ezért a legfontosabb 

mindennapi kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárháza. Megértik a tanulók, hogy a 

néphagyomány az általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános 

műveltséghez is szükséges. 

A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny 

hazaszeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományát, 

nemzeti értékeit kell megismernie, hogy azután másokét is, a nemzetiségek, a szomszéd- és 

rokonnépek, a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő 

kölcsönhatást is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület 

hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető, 

vagy a még élő néphagyományok gyűjtésére. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti ismereteit, a 

hagyományőrzést, népi kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. Értékrendjével 

hozzájárul a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a természettel való 

harmonikus kapcsolatuk kialakításához és a társadalomba való beilleszkedésükhöz.  

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és 

népismereti, néprajzi forrásanyagok felhasználásával –, minél több lehetőséget kell teremteni 

a néphagyományok élményszerű megismerésére. Törekedni kell a tanulók cselekvő és alkotó 

részvételére a tanulás során, hogy az érzékelésen, észlelésen, élményeken keresztül jussanak 

el az elvontabb ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. 

A tantárgyat 5. osztályban érdemjegyekkel értékeljük. 

 

A hon- és népismeret tantárgynak a kerettantervben meghatározott 90 %-ot kitevő tananyaga 

mellett a szabadon választható 10 %-os órakeretet egyrészt a felmerülő helyi hagyományok, 

néprajzi értékek feldolgozására, másrészt ismétlésre, gyakorlásra, valamint múzeum, tájház, 

skanzen és egyéb tárgyi értékek meglátogatására, a látottak feldolgozására használjuk. 

 

 

III. 13. Vizuális kultúra 

 
Célok és feladatok 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a 

vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő 

alakításához. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával 

foglalkozik tehát, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi 

formáinak vizsgálatát is, mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb 

elektronikus médiumokhoz kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A 

képzőművészet, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra 

tantárgynak olyan részterületei, amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a 

vizuális nevelést, ám a különböző iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. 

Ezek a részterületek azonban csak a legfontosabb tartalmakat biztosítják a fejlesztéshez, de a 

hatékony fejlesztés csakis komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban 

értelmezhető. A tantárgy oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető 

fontosságú a játékos-kreatív szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása 

komplex, folyamatorientált megközelítésben történjen, így a projektmódszer eszközét is 

felhasználja a tanítás-tanulás folyamatában. 

A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati 
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tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat 

fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az 

érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző 

formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes 

környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is 

kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az 

őket érő hatalmas mennyiségű vizuális és térbeli információt, számtalan spontán vizuális 

hatást minél magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, 

értelmezni, továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni 

a művészi és köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka 

során a vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. Meghatározó szerepe miatt fontos a 

vizuális környezet alapját képező épített környezet iránti tudatosság fejlesztése a tapasztalás, 

értelmezés, alkotás folyamatán keresztül. Fontos mindemellett a térbeliség és a térbeli 

helyzetek tudatosítása, hiszen a képszerű megismerés mellett továbbra is meghatározó a téri-

tárgyi világban történő tájékozódás minősége. Az épített környezet és a tárgyak világának, 

valamint a környezetalakítás lehetőségeinek jobb megértése, s az ezzel járó felelősségek 

megtapasztalása teszi lehetővé, hogy a gyerekek képesek legyenek az épített környezettel 

egészségesen együtt élni, annak kevésbé kiszolgáltatottá válni, így egy „környezettudatos” 

életformát elfogadni és gyakorolni. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a 

kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. Nagy 

hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, 

mélyítése. A fejlesztés minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, 

élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység 

megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó 

magatartás kialakítása. Cél továbbá a problémamegoldó képesség erősítése, hisz a feladatok 

önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik, majd az egyre 

önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. A 

tanulók önismeretének, önkritikájának, önértékelésének fejlesztése kritikai szemléletmód 

kialakításával a gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg, amelyek mindegyike – 

eredeti céljától függetlenül is – személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik 

az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, a belső igényesség 

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. 

A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét 

módszertani segítséget nem nyújt, hisz nem ez a feladata, de a fejlesztési követelmények 

részletezésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg 

eltérően a NAT kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei 

szerint („Kifejezés, képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és 

környezetkultúra”) szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további 

tematikai egységekre bontja, és ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, 

amelyekhez két évfolyamra ajánlott óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a tematikai 

egységek, sem a tematikai egységekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez 

semmiféle időrendi sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési 

követelmény nem azonos egy-egy tanóra tananyagával. Egy-egy tematikai egységen belül 

megjelenő fejlesztési követelmények nézőpontja a célzott tanulói tevékenység, amelynek 

megfogalmazása folyamat centrikus. Ezen belül a sok esetben megjelenő konkrét példák 

segítik az adott követelmény pontosabb értelmezését, így támogatva a kerettantervet 

felhasználó szaktanárokat a tanmenet megtervezésében, illetve ötleteket adnak konkrét 

fejlesztő feladatok megalkotásához. A példák tehát természetesen nem kötelezőek, csupán a 

további tervezést segítik. A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza 
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meg a fejlesztési tartalmakat, a hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad 

kötelező tartalmat, míg a fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a helyi tervezés során.  

A tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák gazdagodása a 

szöveges információ befogadása mellé felzárkóztatja a vizuális információk tudatos 

befogadásának fontosságát is, hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és kép 

együttes értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A 

médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa már ebben az 

iskolaszakaszban is a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló 

médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a tervezés során további fontos szempont, 

hogy az 1–4. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos kapcsolódó fejlesztési 

követelményeit a vizuális kultúra tantárgy óraszámkeretein belül kell végrehajtani. Az 

óraszámmegosztást az adott iskolaszakaszban, az 1–2. és 3–4. évfolyamon a mozgóképkultúra 

és médiaismeret követelményeihez feltüntetett órakeret jelzi. 

 

1–2. évfolyam 

 

Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően 

két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását, valamint a vizuális 

műveltség megalapozását. A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor általában 

már – életkoruknak megfelelő szinten – használják a vizuális kifejezés bizonyos eszközeit. Az 

első iskolai években mégsem ezek tudatosítása a tanító kiemelt feladata, hanem a változatos 

és a tanulók érdeklődését felkeltő játékos feladatokkal, új technikákkal, kifejezési módokkal a 

kifejezőképesség fejlesztése, a vizuális kommunikáció alapját képező ismeretek szinte 

észrevétlen átadása a játékos gyakorlati feladatokon keresztül, a gyerekek életkori 

sajátosságaiból fakadó önkifejezési kedv és a kifejezés, alkotás felszabadultságának további 

ösztönzése. Ebben az életkorban kezdődik a valós terek tudatos használata. Az épített 

környezeti nevelés során a gyerekek által ismert környezet (például iskola, otthon) 

felfedezésén és különböző építő-alkotó játékokon keresztül fejlődik környezetük megfelelő 

alakításának képessége. Fontos, hogy a gyerekek megőrizzék a kezdeti motiváltságot, hogy 

örömteli legyen számukra az alkotás, hogy „játszva tanuljanak”. 

A vizuális kultúra tanítása természetes módon kínálja az együttműködést más 

művészetekkel és más tantárgyakkal (pl. anyanyelv, természetismeret), a vizuális nevelés 

komplex, tantárgyakon átívelő jellegét hangsúlyozva. Fontos eszköz, hogy lehetőséget adjunk 

a különböző művészeti ágak sajátos kifejező nyelvének megismerésére, a vizuálisan 

érzékelhetőn túl más érzékszervi tapasztalatok kiaknázására is. 

A vizuális fejlesztés hatékony módja, hogy a tananyagot problémakörökbe, életszerű 

szituációkba ágyazva tárjuk a gyerekek elé. Fontos továbbá, hogy használjuk ki a tantárgy 

adta alkotó lehetőségeket és – különösen az alsó tagozaton – a befogadó feladatokat is a 

kreatív alkotás kereteiben oldjuk meg. Az alkotva befogadás elvének megvalósítása mellett 

ismertessünk meg a gyerekekkel minél több művészeti alkotást; alkotó óráinkon 

szemléltessük a témát és a technikát a művészet kezdeteitől napjaikig létrejött, valós esztétikai 

értéket képviselő műalkotásokkal, beszélgetéseket is kezdeményezve ezekről. 

Az első két évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális 

kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő „Kifejezés, képzőművészet” és a 

„Tárgy- és környezetkultúra” elsősorban a tárgykészítés és téralkotás tevékenységével 

kerüljön túlsúlyba. 

Az életünket jelentősen befolyásoló jelenség a média, amely a vizuális kultúra 

megkerülhetetlen része. A vizuális nevelés keretein belül zajló médianevelést célszerű már a 

bevezető szakaszban elkezdeni, reagálva a gyerekek médiahasználati szokásaira, erősítve a 

médiatudatosságot. 
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Az első két osztályban a médianevelés kiemelt célja a saját médiaélmények 

feldolgozásán keresztül a reflektív médiahasználat fejlesztése, annak tudatosítása, hogy az 

élményfeldolgozás során a médiaélmények átalakíthatóak. Az élményfeldolgozás hozzájárul a 

médiatartalmak közötti tudatosabb választás igényének megalapozásához, illetve 

megerősítéséhez is. A médiaszövegek kifejezőeszközeivel való ismerkedés nemcsak a 

médiaszövegek olvasási készségét mélyíti el, hanem megalapozza azt a felismerést is, hogy a 

médiaszövegek mesterségesen előállított termékek, konvenciókra alapozó nyelvi 

konstrukciók, melyek üzeneteket közvetítenek. 

A fejlesztési célok tehát mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és 

médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített 

helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el. 

 

Szabadon felhasználható órakeret (10 %) 

 Hon- és népismereti foglalkozások: Hagyományok Háza, Szentendrei Skanzen 

 Néprajzi, népművészeti ismeretek: Néprajzi Múzeum, Iparművészeti Múzeum, 

osztálykirándulásokon tájházak felkeresése 

 Rajzpályázatok: Iskolánk névadójáról, Dr. Béres Józsefről; Rajzpályázat az ARCADIA 

egészségnapról 

 Építészeti ismeretek, híres épületek Budapesten: Parlament, Budai vár, Nemzeti 

Múzeum, Vajdahunyad vára, Mátyás templom, Bazilika 

 Tájegységek megismerése: épületek, művészeti alkotások, múzeumok, várak, 

történelmi helyek – rajzverseny 

 Művészettörténeti ismeretek: Múzeumlátogatás, múzeumpedagógiai órák ( Vasarely 

Múzeum, Kiscelli Múzeum, Aquincum Múzeum, Művészeti galériák ) 

3–4. évfolyam 

 

Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az 

örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze a változatos és a tanulók 

érdeklődését felkeltő játékos feladatok felhasználása, ismerkedés további új technikákkal, 

illetve az alkotás felszabadultságának további ösztönzése. A vizuális műveltség 

megalapozását az érzéki tapasztalás, a környezet minél pontosabb megfigyelése, illetve az 

érzékelés érzékenységének fokozása segíti elsősorban. A gondolkodás fejlődésének 

eredményeként ebben az időszakban cél a képi információk jelentésének és hatásának egyre 

pontosabb értelmezése, illetve a köznapi és művészi vizuális közlések megkülönböztetése. Az 

önállóan és csoportokban megvalósított alkotótevékenység erősíti a kreatív 

problémamegoldást és segíti a tudatos önszabályozást és önismeretet. A befogadó 

tevékenység tekintetében továbbra is érvényes az alkotva befogadás elvének érvényesítése. 

Cél továbbra is a vizuálisan feldolgozható témák megközelítése esetében a valós esztétikai 

értéket képviselő műalkotások szemléltetése és azok minél pontosabb értelmezése. 

Míg az első két évfolyamon a vizuális kultúra részterületei közül a „Kifejezés, 

képzőművészet” és a „Tárgy- és környezetkultúra” került túlsúlyba, addig harmadik-negyedik 

évfolyamon növekedhet az elvontabb „Vizuális kommunikáció” részterület tartalmait 

feldolgozó feladatok aránya, de továbbra is fontos a megfigyelőképesség, a forma- és 

arányérzék fejlesztése, továbbá az önkifejezés megőrzésének ösztönzése, ami segíti az egyre 

céltudatosabb vizuális megismerést. 

Ezt a célt szolgálják a médiaszövegek, elsősorban mozgóképi és online szövegek 

kifejezőeszközeinek mélyebb megismerését, a használt eszközök befogadóra tett hatásának 

felismerését, kifejezését segítő gyakorlatok, hisz és a formanyelvi alapozás mellett már 

megjelenik a különböző médiatartalmak elkészítése mögött meghúzódó szándék 
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felismerésének fejlesztése is. Az ismeretszerzés továbbra is a gyerekek által ismert és kedvelt 

műsortípusok, médiaszövegek feldolgozásán keresztül zajlik. A médiaélmények feldolgozása, 

az audiovizuális alkotások kifejezőeszközeinek megismerése az életkorhoz igazodó 

meseregények, ifjúsági regények és rajzfilmes/filmes adaptációik összehasonlításán, 

feldolgozásán keresztül kapcsolható össze az olvasáskultúra fejlesztésével. A gyerekek saját 

és szűkebb környezetük médiahasználati szokásai alapján azonosítják a média alapvető 

funkcióit, megértik, hogy a különböző típusú médiatartalmak mögött meghúzódó szándék 

különböző lehet, amely befolyásolja a médiaszöveg üzenetének értékelését. Elsősorban a hír 

és információ, illetve a reklám mindennapokban betöltött szerepe, értékelése, sajátosságai 

kerülnek elő ebben az időszakban. A médiaszövegek értékelése az üzenet megbízhatóságának 

és fontosságának megítélésén, illetve a saját tapasztalatok viszonylatában való elhelyezésén 

keresztül zajlik. A média működésének tanulmányozása során fejlődik az elemző, kritikai 

gondolkodás. Alapvető fejlesztési cél a tanulók biztonságos és kreatív internethasználatát 

segítő képesség- és készségfejlesztés, a hálózati kommunikációban való biztonságos 

részvételhez szükséges alapismeretek, viselkedési szabályok megismertetése. 

A fejlesztési célok továbbra is mind a vizuális kultúra, mind a mozgóképkultúra és 

médiaismeret fejlesztési feladatai esetében tevékenységközpontú, kreatív, élményekkel telített 

helyzetekben játékos, alkotó, önálló vagy csoportos feladatmegoldással érhetőek el. 

 

Szabadon felhasználható órakeret (10 %) 

 Hon- és népismereti foglalkozások: Hagyományok Háza, Szentendrei Skanzen 

 Néprajzi, népművészeti ismeretek: Néprajzi Múzeum, Iparművészeti Múzeum, 

osztálykirándulásokon tájházak felkeresése 

 Rajzpályázatok: Iskolánk névadójáról, Dr. Béres Józsefről; Rajzpályázat az ARCADIA 

egészségnapról 

 Építészeti ismeretek, híres épületek Budapesten: Parlament, Budai vár, Nemzeti 

Múzeum, Vajdahunyad vára, Mátyás templom, Bazilika 

 Tájegységek megismerése: épületek, művészeti alkotások, múzeumok, várak, 

történelmi helyek – rajzverseny 

 Művészettörténeti ismeretek: Múzeumlátogatás, múzeumpedagógiai órák ( Vasarely 

Múzeum, Kiscelli Múzeum, Aquincum Múzeum, Művészeti galériák ) 

 

Felső tagozat (5-8. évfolyam) 

 

A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a 

vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez. A tantárgy így 

nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával foglalkozik tehát, hanem 

tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések olyan köznapi formáinak vizsgálatát is, 

mint a tömegkommunikáció vizuális megjelenései, a legújabb elektronikus médiumokhoz 

kapcsolódó jelenségek és az épített, alakított környezet. A képzőművészet, vizuális 

kommunikáció, tárgy- és környezetkultúra a vizuális kultúra tantárgynak olyan részterületei, 

amelyeknek a tartalmai végigkísérik a közoktatásban a vizuális nevelést, ám a különböző 

iskolaszakaszokban különböző módon kapnak hangsúlyt. Ezek a részterületek azonban a 

legfontosabb tartalmakat biztosítják csupán a fejlesztéshez, de a hatékony fejlesztés csakis 

komplex feladatokban, egymással összefüggő feladatsorokban értelmezhető. A tantárgy 

oktatása tevékenység-, illetve gyakorlatközpontú, ahol alapvető fontosságú a játékos-kreatív 

szemlélet, illetve hogy a tantárgy tartalmainak feldolgozása komplex, folyamatorientált 

megközelítésben történjen, így a pl. a projektmódszer eszközét is felhasználja a tanítás-tanulás 

folyamatában. 
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A NAT fejlesztési feladatainak alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlati 

tevékenységeinek fontos célja az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat 

fenntartása, erősítése, ezáltal a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az 

érzékelés érzékenységének fokozása. További cél tudatosítani az érzékelés különböző 

formáinak (például látás, hallás, kinetikus érzékelés) kapcsolatát, amely a számítógépes 

környezet bevonásával képes egy újabb, „más minőségű” intermediális szemléletet is 

kialakítani. A fejlesztés átfogó célja segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek az 

őket érő hatalmas mennyiségű képi információt, számtalan spontán vizuális hatást minél 

magasabb szinten, kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, 

továbbá ezzel kapcsolatos önálló véleményt megfogalmazni. Cél továbbá segíteni a művészi 

és köznapi vizuális közlések pontos értelmezését, továbbá fokozni az alkotómunka során a 

vizuális közlés és kifejezés árnyalt megjelenítését. A vizuális nevelés kiemelt fontosságú 

feladata a kreativitás működtetése, illetve fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. 

Nagy hangsúlyt kap a kreatív problémamegoldás folyamatának és módszereinek tudatosítása, 

mélyítése. A fejlesztés minden más tantárgytól megkülönböztető lehetősége az örömteli, 

élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak legnagyobb teret engedő alkotótevékenység 

megszerettetése, ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotó 

magatartás kialakítása. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának fontos alapelve 

azonban, hogy a művészeti nevelés valójában művészettel nevelésként értelmezendő, hisz a 

közoktatásban a művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti 

tárgy közvetlen feladata nem lehet a „művészképzés”. 

A fenti célok és szemlélet megvalósítását segíti a kerettanterv, amely konkrét 

módszertani segítséget nem biztosít, hisz ez nem feladata, de a fejlesztési követelmények 

részletezésével teszi konkrétabbá az elvárható fejlesztés irányát. A kerettanterv – némileg 

eltérően a NAT kompetenciafejlesztő kiindulópontjától – a vizuális kultúra részterületei 

szerint („Kifejezés, képzőművészet”, „Vizuális kommunikáció”, „Tárgy- és 

környezetkultúra”) szervezi a fejlesztés követelményeit. Az említett részterületeket további 

tematikai egységekre bontja, és ezeken belül fogalmazza meg a fejlesztés követelményeit, 

amelyekhez két évfolyamra ajánlott óraszámokat is feltüntet. Természetesen sem a tematikai 

egységek, sem a tematikai egysegekbe foglalt tantervi követelmények sorrendje nem jelez 

semmiféle időrendi sorrendet vagy logikai kapcsolatot, illetve egy-egy fejlesztési 

követelmény nem azonos egy-egy tanóra tananyagával. Az optimális tartalomtervezés a 

különböző tartalmi egységek követelményeit összekapcsolja a tanórán, azaz a helyi 

tantervkészítés, még inkább a tanmenet-összeállítás folyamán a tematikai egységeket 

rugalmasan kell kezelni, a tanulásszervezés felépítésének logikáját követve felhasználni, az 

adott évfolyamra ajánlott óraszám figyelembevételével. A kerettanterv összességében az adott 

iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési tartalmakat, a hozzárendelt óraszámokkal, 

amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, míg a fennmaradó 10% szabad 

felhasználást biztosít a tervezés során. 

Az adott tantárgy fontosságát hangsúlyozza, hogy az információs csatornák 

gazdagodása a szöveges információ befogadás mellé felzárkóztatja a vizuális információk 

tudatos befogadásának fontosságát is, hisz az információk forrása és jellege alapján szöveg és 

kép együtt értelmezése napjainkban gyakoribb jelenség valós élethelyzetekben. A 

médiatudatosság fejlesztésének tehát egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és 

értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a 

tervezés során további fontos szempont, hogy 5–8. évfolyamon a mozgóképkultúra és 

médiaismeret bizonyos kapcsolódó fejlesztési követelményeit a vizuális kultúra tantárgy 

óraszám keretén belül kell végrehajtani. Az óraszámmegosztást az adott iskolaszakaszban, 

pontosabban a 7–8. évfolyamon a mozgóképkultúra és médiaismeret követelményeihez 

feltüntetett órakeret jelzi. 
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5-6. évfolyam 

 

A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk 

közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti nevelés 

értékközvetítő, értékteremtő és személyiségformáló szerepe lehetőséget biztosít a 

kompetenciák legszélesebb körű fejlesztésére. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának folyamatos 

mélyítése lehetőséget teremt az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi 

és lelki egészségre nevelés feladata a vizuális kultúra tantárgynak is, hiszen a kifejező céllal 

születő alkotások létrehozásának folyamata a harmonikus személyiségfejlődéshez nagyban 

hozzájárul, a párokban és csoportban végzett tervező és alkotó munka elősegíti a másokért 

való felelősségvállalást, a másokkal való együttműködést. A módszerek és munkaformák 

sokszínűsége lehetőséget teremt a tanulás tanításának hatékony elősegítésére is. A forma és 

rendeltetés összefüggéseinek vizsgálata által, tárgyi környezetünk leírásával a hatékony, 

önálló tanulás módszerei, a rekonstuáló és konstruáló képességek fejlesztésével a kreatív 

problémamegoldás lépései tudatosulnak, mely hosszú távon a kezdeményezőképességet és a 

vállalkozói kompetenciát ösztönzi. A tervezés során kibontakozik a természettudományos és 

technológiai kompetencia, és előtérbe kerül a fenntarthatóság és környezettudatosság 

lehetőségeinek vizsgálata is. A vizuális kommunkáció területén a kép és szöveg lehetséges 

kapcsolatainak feltárása az anyanyelvi kommunkáció fejlesztésének is terepet biztosít, a 

gyakorlati feladatok lehetőséget teremtenek a digitális kompetencia mélyítésére. 

A vizuális kultúra részterületei közül az 5. évfolyamon nagyobb arányban szerepelnek a 

„Kifejezés, képzőművészet” részterülethez kapcsolódó tartalmak, hiszen a megjelenő 

művészettörténet tananyagával bővülnek a fejlesztés követelményei. Ehhez hasonló a „Tárgy- 

és környezetkultúra” részterület tematikai egységeinek aránya is, hiszen az alsóbb 

iskolaszakaszhoz képest új feladatok jelennek meg: a tervezett alakított tér és az épített 

környezet szerkezeti, történeti tanulmányozása, mely a nemzeti és európai identitás mellett a 

szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését is szolgálja. E szakaszban a „Vizuális 

kommunikáció” részterület tartalmai a másik kettőhöz képest csekélyebb mértékben vannak 

jelen. 

 
7-8. évfolyam 

 

Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vizuálisan, 

illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, művészeti 

nevelés kulcskompetencia fejlesztésének feladatát képes leginkább közvetíteni. E 

megismerési folyamatban különösen fontos szerepet nyer, hogy a tantárgy nem csupán a 

megfigyelés, értelmezés, azaz a befogadás tevékenységeinek segítségével kívánja teljesíteni 

ezt a feladatot, hanem csakúgy, mint az alsóbb iskolaszakaszokban, egy produktumokat 

létrehozó, szorosan kapcsolódó alkotótevékenység segítségével. E tevékenység különösen 

fontos, mert az alkotófolyamat során az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és önálló 

tanulás támogatásának is megteremti a lehetőségét, továbbá ez az összetett megismerési és 

fejlesztési folyamat fokozottan segíti az önismeret és önértékelés képességének a fejlesztését, 

ennek segítségével ebben az iskolaszakaszban különösen fontos jelentőséget nyerhet az adott 

tantárgy és a pályaorientáció kapcsolata is. Ebben az időszakban különösen fontos továbbá a 

vizuális nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje, így 

továbbra is nagyban segítheti a testi, lelki egészség megteremtését és fejlesztését. 

A vizuális kultúra részterületei közül ebben a szakaszban a gyerekek természetes 

érdeklődését és szükségletét is kielégítve, a „Vizuális kommunikáció” részterület fejlesztési 

feladata veszi át a főszerepet, illetve a „Kifejezés, képzőművészet” részterületnek a modern 
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művészet és kortárs kultúra által közvetíthető tartalmai kapnak fontosabb, kiemelt szerepet, 

míg a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület követelményei az építészettörténet összegző 

jellegű megközelítését és a környezettudatosság erősítését tűzik ki célul. 
A médiatudatosság fejlesztésének egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és 

értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a 

mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos vizuális kultúrához kapcsolódó fejlesztési 

követelményei is itt jelennek meg, külön tematikai egységekben (lásd a vizuális 

kommunikáció tematikai egységei után). 

Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vizuálisan, 

illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, művészeti 

nevelés kulcskompetencia fejlesztésének feladatát képes leginkább közvetíteni. E 

megismerési folyamatban különösen fontos szerepet nyer, hogy a tantárgy nem csupán a 

megfigyelés, értelmezés, azaz a befogadás tevékenységeinek segítségével kívánja teljesíteni 

ezt a feladatot, hanem csakúgy, mint az alsóbb iskolaszakaszokban, egy produktumokat 

létrehozó, szorosan kapcsolódó alkotótevékenység segítségével. E tevékenység különösen 

fontos, mert az alkotófolyamat során az önálló tanulói utak bejárásával a hatékony és önálló 

tanulás támogatásának is megteremti a lehetőségét, továbbá ez az összetett megismerési és 

fejlesztési folyamat fokozottan segíti az önismeret és önértékelés képességének a fejlesztését, 

ennek segítségével ebben az iskolaszakaszban különösen fontos jelentőséget nyerhet az adott 

tantárgy és a pályaorientáció kapcsolata is. Ebben az időszakban különösen fontos továbbá a 

vizuális nevelés értékközvetítő és értékteremtő hatásának személyiségformáló ereje, így 

továbbra is nagyban segítheti a testi, lelki egészség megteremtését és fejlesztését. 

A vizuális kultúra részterületei közül ebben a szakaszban a gyerekek természetes 

érdeklődését és szükségletét is kielégítve, a „Vizuális kommunikáció” részterület fejlesztési 

feladata veszi át a főszerepet, illetve a „Kifejezés, képzőművészet” részterületnek a modern 

művészet és kortárs kultúra által közvetíthető tartalmai kapnak fontosabb, kiemelt szerepet, 

míg a „Tárgy- és környezetkultúra” részterület követelményei az építészettörténet összegző 

jellegű megközelítését és a környezettudatosság erősítését tűzik ki célul. 

A médiatudatosság fejlesztésének egyre fontosabb aspektusa a vizuális megfigyelés és 

értelmezés segítségével megvalósuló médiahasználat és médiaértés. Ebből következően a 

mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos vizuális kultúrához kapcsolódó fejlesztési 

követelményei is itt jelennek meg, külön tematikai egységekben (lásd a vizuális 

kommunikáció tematikai egységei után). 

10% felhasználása: - Nemzeti Galéria látogatása 

 - Vásárhelyi Győző kiállítása Óbudán 

 - Nemzeti Múzeum megtekintése 

 - Lánchíd megtekintése 

 - Nyugati Pályaudvar megtekintése 

 

 

III. 14. Informatika 

Felső tagozat (5-8. évfolyam) 

Alapelvek, célok  

 Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az 

információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai 

eszközökkel elérhető szolgáltatások révén életminőség-javulás érhető el. Az egyén érdeke, 

hogy időben hozzájusson a munkájához, életvitele alakításához szükséges információkhoz, 

képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania 
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a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási, -szervezési és -átadási 

technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait. 

E gyorsan változó területen nagyfokú a technológiai ismeretek fejlődése, ezért különösen 

fontos, hogy a tanuló figyelmet fordítson informatikai ismereteinek folyamatos megújítására. 

Mind nagyobb szerepet kap az intelligens és interaktív hálózati technológia. Nemcsak a 

különböző intelligens szolgáltatások száma nő folyamatosan, hanem ezzel egyidejűleg a 

rendszerek egyre szélesebb körben teszik lehetővé a felhasználói beavatkozást. Növekszik a 

vizuális kommunikáció hatása; a multimédia közvetítésével a szavak és a szövegszerkesztés 

mellett a látványszerkesztés is rendelkezésünkre áll üzeneteink kifejezésére. 

A valós világ modelljeinek megalkotásában az informatika az egyik alapvető eszközzé vált, e 

modellek fejlesztésének fontos szerepe van a megismerési folyamatban. 

Megváltozik a pedagógus szerepe, az ismeretátadó és számonkérő pedagógusból az ismeretek 

közötti eligazodást segítő, tanácsadó, az információt értékelni, abban kételkedni tudó tanulók 

nevelőjévé válik. A tanulókat fel kell készíteni a problémamegoldó gondolkodásra, mint a 

feladatmegoldás magasabb szintjére. 

Változik az iskola, mint szervezet szerepe is. Az önálló ismeretszerzés elérése érdekében – a 

könyvtárhoz hasonlóan – a számítógépteremben is lehetővé kell tenni az eszközökhöz való 

hozzáférést a tanórákon és azokon kívül is. A többi műveltségterület, tantárgy számára is 

biztosítani kell a géphasználatot. Meg kell jelennie a hagyományos tanórákon túlmutató, 

informatikával támogatott projektmunkának is. 

A fejlesztési feladatok szerkezete 

 

1. Az informatikai eszközök használata. 

2. Informatika-alkalmazói ismeretek. 

2.1 A gyakorlati életben használt legfontosabb írásos formátumok gépi megvalósítása, 

igény a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására 

2.2 Adatbázisok, adattáblák alkalmazása, keresés az adatbázisban 

3. Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) 

3.1 Az adott probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása 

3.2 Algoritmizálás, adatmodellezés (a hétköznapi életben és az iskolában előforduló 

tevékenységek algoritmizálható részleteinek felismerése és különféle formákban 

történő megfogalmazása) 

3.3  Egyszerűbb folyamatok modellezése, a paraméterek módosítása 

4. Infokommunikáció 

4.1 Információkeresés, információközlés 

4.2 Információs technológián alapuló kommunikációs formák 

5. Médiainformatika 

6. Az információs társadalom 

7. Könyvtári informatika 

8. Az elektronikus vásárlás szerepe a 21. században 
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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE AZ 5-8. ÉVFOLYAMON 

 

5. osztály: Megfelelő hardver és szoftver ismeretek, billentyűhasználat. Könyvtárhasználat, 

mappakészítés, mentés, másolás, nyomtatás, szkennelés. Információszerzés a weben, 

feldolgozás, rögzítés, tárolás és továbbítás. E-mail küldés és fogadás. Oktatóprogramok önálló 

használata. Egyszerű programok készítése. 

 

6. osztály: A digitális technikák ismerete (pl.: fényképezőgép), kezdő szinten honlaptervezési 

ismeretek, Internet és webhasználat, kiadványok készítése, webtervező program ismerete. 

Könyvtárhasználat és dokumentumkészítés. Iskolaújság szerkesztése, kiadványok tervezése. 

 

7. osztály: Ismerje a gépen található programokat és felhasználási lehetőségeit. Tudja kezelni 

a perifériákat, a multimédiás eszközöket. Tudjon egyszerű honlapot tervezni. Ismerje a word, 

a táblázatkezelés, a prezentáció és az adatbázis alkalmazási lehetőségeit. Tudjon kis 

animációkat készíteni, és vírust irtani.  Ismerje az alapvető algoritmusokat. Jártas legyen az 

Internet, a web, a hypertext alkalmazásában. Ismerje az informatika történetét és kiemelkedő 

alakjait. 

 

8. osztály: Rendelkezzen bizonyos ECDL ismeretekkel (információs társadalom, operációs 

rendszer, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbáziskezelés, prezentáció, kommunikáció) 

Tudja használni az Internetet és a webet. Képes legyen dokumentumok, kiadványok 

készítésére. Tudjon egyszerű web oldalt tervezni. 

 

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS AZ 5-8. ÉVFOLYAMON 

 

Módszertani alapelvek: 

o Elektronikus írástanítási-tanulási módszerek alkalmazása 

o Számítógéppel kapcsolatos egészségügyi követelmények betartása 

o Önállóság, kreativitás, gyakoroltatás, ismétlés, ellenőrzés, házi feladat segítése, 

gyűjtőmunka, szemléltetés, bemutatás… 

o Számítástechnikai dalok éneklése (motiváltság erősítése, stressz oldása) 

 

Ellenőrzés, értékelés, és mérés: 

 Óra elején ellenőrzöm a felszerelést, a munkafüzetet és a házi feladatot, 

visszakérdezés, ismétlés, szóbeli értékelés, dicsérés, szemléltetés 

 Órán folyamatosan ellenőrzés, értékelés és segítés. Óra végén ismétléssel, 

visszakérdezéssel ellenőrzöm magam, hogy sikerült-e elérnem az órára kitűzött 

célokat és feladatokat. Az aktív, kiemelkedő elméleti és gyakorlati ismeretekben 

jártas diákokat megdicsérése. 

  

Értékelési szempontok: (szubjektív) 

 Jelest: aki önállóan tevékenykedik, munkája szemléltetésre alkalmas, házi feladata, 

felszerelése rendben van, elméleti ismerete alapos, és kreatív 

 Négyes: aki tanári segítséggel jó minőségben képes tevékenykedni, 

kötelességtudó, hiányos ismeretekkel rendelkezik 

 Hármas: aki tanári segítséggel képes átlagos minőségű munkát leadni, kevésbé 

kötelességtudó, elméleti ismerete átlagos. 

 Kettes: aki csak tanári segítséggel képes a feladatmegoldásra, nem kötelességtudó, 

hiányos felszerelésű, csak részmegoldásokra képes. 
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 Egyes: aki nem képes a feladatot megoldani, szándékosan kárt okoz hardverben, 

szoftverben 

 

Értékelési szempontjaim: (objektív) 

 Hiányosságoknál mínusz, szorgalmi munkánál pluszjel bejegyzés 

 Feladatlapok esetében korrekt pontozás (90% 5-ös, 70% 4-es, 50% 3-as, 30% 2-es)  

 Időméréses feladatoknál-pl. 20 perc esetében, 4 feladat 5-ös, 3 feladat 4-es, 2 

feladat 3-as, 1 feladat 2-es, statisztikai adatok alkalmával például a leütések száma. 

 Szellemi totó, találatok száma alapján: 13=5-ös, 11=4-es, 7=3-as, 4=2-es  

 Tanulmányi versenyek helyezései jeles, az első háromba kerülés kitűnő minősítést 

jelent 

 

 

III. 15. Technika, életvitel és gyakorlat 

 

Alsó tagozat (1–2. évfolyam) 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1–2. évfolyamon, hogy a 

kulcskompetenciák – különösen a természettudományos-technikai kompetencia – 

fejlesztésével a gyermek az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat 

szerezzen az őt közvetlenül körülvevő világról. A készségek és képességek alakítása során 

olyan módszereket sajátítson el, amelyek egyaránt segítik a tájékozódásban, a természeti, 

társadalmi és technikai környezetbe való beilleszkedésében és az örömmel végzett alkotó 

munkájában. Támogassa az óvodai játékból az iskolai munkába való átmenetét, elősegítse a 

hatékony és egyre önállóbbá váló tanulását, a mindennapokban nélkülözhetetlen elemi 

ismeretek befogadását, a kézügyesség fejlődését szolgáló játékos tevékenységeket, a tanulás 

és a munka tiszteletét, megszeretését, a tudás, az alapvető értékek, a megőrzendő 

hagyományok megbecsülését. Egyre fontosabbá válik az önálló, egyéni munkálkodás mellett 

a csoportmunkában történő, egymást segítő munkavégzés. A szociális és állampolgári 

kompetencia alakítása a közvetlen környezet, a családi életvitel formálásával, a családi és 

iskolai körben vállalható feladatok, valamint a munkamegosztás lehetőségeinek 

megismerésével kezdődik. Az anyanyelvi kommunikáció készségeinek fejlesztése kiemelt 

terület a célok, feladatok megvalósítása során. A különböző játékok közben szinte 

észrevétlenül bővül a szókincs, fejlődik a nyelvhasználat. A mindennapokban elvégzendő 

munkák során az anyagok felhasználásához, feldolgozásához, átalakításához szükséges 

szokások és elemi munkafogások ismeretei a mozgáskoordináció fejlesztését, az eszköz- és 

szerszámhasználat gyakorlását szolgálják. A matematikai kompetencia fejlődését a becslések, 

mérések, számítások, a síkbeli és térbeli alakzatokkal történő manipuláció, a válogatások és a 

csoportosítások segítik. A kezdetben mintakövetéssel készített, majd az alkotó fantázia által 

vezérelt önálló munkavégzéssel kialakított munkadarabok hozzájárulnak az esztétikai érzék 

fejlődéséhez. A kézműves foglalkozások, a népművészeti alkotások megismerése révén, az 

esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztésével a tanulók nyitottá válnak 

a világ sokfélesége és nemzeti kulturális örökségünk iránt. Az egészséges és környezettudatos 

életmódra nevelést szolgálja az egyéni életvitel formálása a táplálkozás, az öltözködés, a 

higiénia, és a helyes időbeosztás terén. 

Minden évben visszatérő programok a családi, az osztály- és az iskolai rendezvények. A 

kisebb és nagyobb közösségek ünnepei a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek 

őrzése mellett a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Mintát adnak az 

ünnepre való felkészüléshez, az ünnepléshez, az ünneplés utáni teendők végzéséhez. A 

„kezdeményezőképesség és a feladatvégzésre vállalkozás” fejlesztését szolgálja a tervezés, 
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szervezés, irányítás, vezetés feladataival való ismerkedés, a kommunikáció, az egyeztetés, a 

feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása és végrehajtása, a kockázati tényezők 

mérlegelése, a munkavégzés egyénileg és csapatban, a tapasztalatok (eredményesség és etikus 

magatartás) életkornak megfelelő értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése. 

A gyalogos közlekedés alapvető tudnivalóinak, a veszélyhelyzetek és a balesetek 

megelőzését célzó szabályok megismerése és azok szituációs játékokban való élményszerű 

alkalmazása megalapozza a biztonságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások 

kialakulását. 

 

3-4. évfolyam 

 

Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 3. évfolyamon, hogy a gyermek a saját 

közegében (család, osztálytársak, iskolaközösség) közvetlen tapasztalások, megfigyelések 

révén szerezzen ismereteket az őt körülmények világról. A mindennapi élet gyakorlatában a 

kézügyesség és az alkotó fantázia fejlesztésével kapjon ösztönzést az örömteli tanulásra, az 

önkiszolgálásra, a tudatos feladatvállalásra, az egészséges és környezettudatos életvitel 

megélésére. 

Az elméleti és a manuális tevékenykedés közben mintakövetéssel, majd önálló kreatív 

gondolati és gyakorlati cselekvéssel készítsen maketteket, modelleket, miközben a 

mozgáskoordináció, a testtartás megfelelő erőkifejtéssel párosul. A helyes munkafogások 

gyakorlása közben a célszerű, balesetmentes szerszám és eszközhasználat jól érvényesüljön. 

Kiemelt cél a gyalogos közlekedés magatartási szabályainak megismertetése, gyakoroltatása. 

Helyes viselkedés a személyautóban és a tömegközlekedési eszközökön. A közlekedésben 

rejlő veszélyhelyzetek felismertetése, a balesetek megelőzése, segítségnyújtás elemi teendői. 

A leggyakrabban előforduló jelzőtáblák, útburkolati jelek jelentésének megismertetése, 

tudatosítása. 

A gyermek helye a családban, az osztályban, az iskolaközösségben, szerepvállalások, közös 

élmények, tapasztalatok megbeszélése a különböző vizsgálódások közben. 

 

Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 4. évfolyamon, hogy a gyermek a saját 

közegében (lakóhely, család, iskolaközösség) közvetlen tapasztalásokkal, megfigyelésekkel, 

életkori sajátosságainak megfelelő tevékenykedtetéssel, tovább bővítse ismereteit az őt 

körülvevő világról. 

A mindennapok gyakorlatában az életviteli ismeretek mellett a kézügyesség, a kreatív 

gondolkodás fejlesztésével, az örömteli tanulásra, az alkotó munkavégzésre ösztönzés. Az 

önálló ismeretszerzés gyakoroltatása, új tanulási módszerek alkalmazásával, az egyéni alkotó 

munkavégzés mellett a csoportos feladatvállalás alkalmazására szoktatás, hogy a társas 

kapcsolatok építésének elemeivel is megismerkedjenek. A tevékenykedtetés közbeni 

magatartási szabályok megkövetelése. 

Hasznos tárgyak készítése önálló tervezéssel, kivitelezéssel, miközben a helyes test-tartás, 

erőkifejtés fejleszthető, ezzel párhuzamosan az anyagok átalakíthatóságát, a szerkezet és 

funkció, a kivitelezés esztétikuma és használhatósága közötti összefüggést megértethetjük. A 

helyes munkafogások végzése közben a balesetmentes szerszám és eszközhasználat 

érvényesül. 

A tárgykészítés folyamatában a becslés, mérés, összehasonlítás, mennyiségi fogalmak 

elmélyítése. Előtérbe kerül a műszaki rajz alapelemeinek jelentése, alkalmazása. (vonalfajták 

neve, jelentése, rajzolása) 

A kerékpáros közlekedés magatartási szabályainak megismertetése, gyakoroltatása. A 

gyalogos és a kerékpáros közlekedésben rejlő veszélyek, veszélyhelyzetek felismerése, 

megelőzésük, segítségnyújtás elemi teendői. A kerékpárosokra és a gyalogosokra vonatkozó 
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útburkolati jelek, jelzőtáblák jelentése és alkalmazkodás a szabályok betartása, figyelmes 

fegyelmezett közlekedéshez. 

A közösségek szerepe a tanuló életében. Feladatok vállalása közösségben (család, osztály, 

iskola, sportolási, kulturális és egyéb közösségekben). Személyes felelősség vállalása, 

belátása és érvényesítése a közösségekben. 

Egyszerű munkatevékenységekkel a szakmák jellemzőinek megismertetése, különböző 

foglalkozások eljátszása. Katasztrófavédelmi alapismeretek elsajátíttatása. 

 

Felső tagozat (5-7. évfolyam) 

 

Bevezető a technika, életvitel és gyakorlat helyi tantervéhez 

 

Célok és feladatok 

A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az 

alkotó képesség fejlesztése. 

Segítse a gyermekeket a technikai környezetbe való beilleszkedésben, a tájékozódásban és az 

aktív alkotótevékenységben egyaránt. Az alkotás örömének átélése során elégedettséget 

érezzenek a munkában, végső soron kialakul a munkához való pozitív hozzáállás. 

Az alapvető szerszámok és technikai eszközök szakszerű és balesetmentes használata.  

A technikai műveltség alapozása, a kézügyesség fejlesztése, és a mindennapokban praktikus 

elemi ismeretek és tevékenységek elsajátíttatása, begyakorlása. 

A műszaki- és természettudományos kompetencia fejlesztése: 

- a gyakorlati tevékenységekhez kapcsolódó elemi ismeretek szerzése, a megfelelő technikai  

 szemléletmód formálása, 

- a manualitás központba helyezése, 

- a kéz intelligenciájának fejlesztése. 
 

A fogyasztói, felhasználói kultúra fejlesztése: 

- az egészségfejlesztés, 

- a környezetvédelem, 

- a követendő minták elfogadtatása, 

- a helyes szokások kialakítása. 

A családi életre, az egészséges életvitelre való felkészítés. 

A háztartástan, az egészségnevelés, a szűkebb lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a 

gazdálkodás, a szolgáltatások, a helyes közlekedés, és ennek szabályainak ismerete. 

Különböző helyzetekhez való alkalmazkodás, válaszok korunk kihívásaira. 

Ismeretek, képességek, készségek, beállítódások kialakítása, amelyek segítik a modern 

technika és gazdaság eredményeinek ésszerű felhasználását, ugyanakkor óvnak ennek torzító 

hatásaitól. 

A pályaválasztásra való felkészítés segítése. 

 

A kerettantervi órakeret (32 óra) + 10% kiegészítése 

 

Az 5-6. évfolyamon a rendelkezésre álló időkeretet technika órai modellek elkészítésére 

illetve gyakorlatokra használjuk fel a következő elosztásban: 

- ételkészítés tematikai egység 1 óra, 

- teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben tematikai egység 1 óra, 
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- tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés tematikai egység 1 óra, 

- közlekedési ismeretek tematikai egység 1 óra. 

 

A 7. évfolyamon a rendelkezésre álló időkeretet technika órai modellek elkészítésére illetve 

gyakorlatokra használjuk fel a következő elosztásban: 

- a háztartás és a közszolgáltatások tematikai egység 1 óra, 

- közlekedés tematikai egység 1 óra, 

- tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés tematikai egység 3 óra. 

 

A technika tantárgy oktatásához szükséges taneszközök 

 

NTK „Csodálatos hétköznapok” Technika és életvitel tankönyv családja 6. és 7. osztályban. 

A NAT 2012 kerettantervnek megfelelő „Technika, életvitel és gyakorlat” 5. osztályos 

tankönyv minősítése folyamatban van. 

 

Internet elérés a technika teremben. 

 

Szerszám, eszköz (alapfelszereltséghez): 

Lombfűrész keret 15 db, lombfűrész asztalka és rögzítő 15 db, rókafarkú fűrész (400 mm) 5 

db, faráspoly 20 db, karos papírvágó 1 db, állványos fúrógép 1 db, satu 5 db, pillanatszorító 

250 mm 5 db, univerzális elektromos mérőműszer 1 db, elektromos hosszabbító elosztó 3 

méteres 3 db, szabó olló 3 db, textil mérőszalag 6 db. 

Műanyag keverőtál 4 literes 4 db, fakanál 4 db, fokhagyma prés 1 db, műanyag kancsó 2 db, 

mérőpohár 2 db, tölcsér 1 db, húsfogó (csipesz) 1 db, palacsintasütő 1 db, merőkanál acél 0,5 

literes 1 db, konyhai reszelő acél 1 db, tésztaszűrő 1 db, botmixer 1 db (vagy konyhai 

robotgép). 

 

 

III. 16. Testnevelés és sport 

 

Alsó tagozat (1-4. évfolyam) 

 

Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek 

kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a 

legfontosabb cél. Az alapkészségek (természetes mozgásformák) mozgásmintáinak 

megszilárdulása, magabiztos végrehajtásuk kialakulása kiemelkedően fontos ebben az 

időszakban, mivel ezek jelentik a hatékony és gyors mozgástanulás, továbbá a bonyolultabb 

sportági és táncos mozgások alapfeltételeit. A fejlesztési folyamat során érvényesülnie kell a 

fokozatosság elvének, amely a természetes mozgások egyszerű végrehajtási mintáitól 

elindulva egyre összetettebb, komplexebb helyzetekben történő alkalmazást jelenti. A tanulási 

folyamat egészét át kell hatnia a nagyfokú sikerességnek, az élményszerzésnek, a kihívást 

jelentő, örömteli mozgásos tevékenységeknek, amelyek a játékosság módszerével együtt 

formálják a testneveléshez és sporthoz fűződő pozitív attitűdbázist. A mozgástanulással 

párhuzamosan történjen a már cselekvésbiztos mozgásformák alkalmazása összetettebb 

játéktevékenységekben és kontrollált versenyszituációkban is. A kontrollált versenyszituációk 

során - a motiváció fenntarthatósága és az esélyegyenlőség érdekében - a mozgásos 

tevékenységek precíz végrehajtásán, a variációk sokaságán van a hangsúly, nem a mért 

abszolút teljesítményen. A mozgástanulási és pszichomotoros képességfejlesztési 

folyamatban a sikerorientált gyakorlási feltételek, az élménygazdagság, a játék és játékosság 

az uralkodó, amely mélyíti a mozgásos tevékenységekhez és testneveléshez kapcsolódó 
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pozitív érzelmi viszonyulást. A természetes mozgások alkalmazása sportági jellegű 

mozgásokban egyre nagyobb teret kap, amely a további koordinációs képességfejlődés 

záloga. A játéktevékenység során is fejlődés mutatkozik, ami az egyre nehezedő szabályok 

mellett, az egyszerű taktikai feladatok felismerésében és egyre tudatosabb alkalmazásában 

nyilvánul meg.  

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű 

pszichomotoros tanulást. Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást és az adekvát 

játékok alkalmazását helyezi előtérbe. A differenciálás elvét és az általa vezérelt gyakorlatot a 

legfőbb értékek közé sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülönböztetett figyelmet 

áldoz a belső, didaktikai differenciálásra. Ez a záloga annak, hogy minden tanuló eljusson a 

számára megszerezhető tudás legmagasabb szintjére, és megvalósulhassanak a társadalmi 

érdekeket is kifejező tantárgyi célok. A fejlesztőmunka igazodik a tanulásban mutatkozó 

alapvető tendenciákhoz, de a menet közben bekövetkező változásokhoz is. A belső didaktikai 

differenciálás emeli a motoros tanulás, egyúttal a személyiségfejlesztés - az értelmi, érzelmi-

akarati, szociális képességek és tulajdonságok – hatásfokát. A várt eredmények ennek 

megfelelően a készségekben, a képességekben, az ismeretekben és az attitűdökben 

megfogalmazható követelményeket is tartalmaznak. 

A testnevelés műveltségterület tartalmai az alapfokú nevelés-oktatás 1–2. évfolyamán a 

természetes (alap-) mozgáskészségek, illetve a pszichomotoros képességek játékos 

fejlesztésére, azok változatos, sokrétű és tudatos alkalmazására épülnek. A gyermekek 

fejlődési, fejlettségi jellemzőihez igazodó egyszerű, ugyanakkor változatos mozgástanulási és 

képességfejlesztési körülmények, koordinációt javító tanulási tartalmak, melyek stabilizálják 

az alapvető mozgáskészségeket, jelentik az alapvető fejlesztési célt. A 3–4. évfolyamon a 

mozgáskészségek tovább stabilizálódnak, az előzetes mozgástapasztalatokra építve tovább 

fejlődnek, és a mozgástanulás magasabb szintjére kerülnek. Az alapkészségek fejlesztésének 

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak 

uralkodóvá. 

A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák egységeinek beillesztése a mozgásos 

tevékenységrendszerbe a tantárgyközi tartalmak, a kompetenciák és a fejlesztési feladatok 

keretében hozzájárulnak a hatékonyabb tanuláshoz, a kedvezőbb tanulási teljesítményhez, 

ezen keresztül a nevelési folyamat sikerességéhez. 

A testnevelésórán lehetőség nyílik a fizikai és érzelmi biztonság megteremtésre, ezen 

keresztül a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó pozitív attitűdök kialakítására, mely olyan 

fejlesztési területek alapjául szolgálhat, mint például a pályaorientáció, a testi-lelki egészség 

és az eredményes tanulás. A tanítási-tanulási folyamat során a testneveléssel, a pedagógussal, 

a társaival, illetve önmagával szembeni bizalom megteremtése megalapoz olyan kiemelt 

fejlesztési területet, mint az ön- és társértékelés. 

A társas interakciók, a feladatokkal járó fizikai kontaktusok, a közösségi sikerélmények, 

továbbá a legfontosabb magyar sporttörténeti ismeretek kitűnő alapját képezik a nemzeti 

öntudatnak és a hazafias nevelésnek. 

A különböző sportágak, mozgásos tevékenységek, illetve a testnevelésórák 

rendszabályainak, szokásrendszerének kialakítása, a sportszerű viselkedés alapjainak tanulása 

az erkölcsi tulajdonságok fejlesztését hivatott szolgálni. A kooperáció lehetőségének 

biztosítása, a kommunikációs szabályok, formák és jelek megismerése és elsajátítása a 

demokráciára nevelés kiemelkedő színtere. A szabadtéren végzett mozgások és feladatok 

tudatos fejlesztést tesznek lehetővé a környezettudatossággal kapcsolatban. A szaknyelvi 

alapok megismertetése, a testnevelésórán használatos szerek, eszközök balesetmentes 

használatának megismerése és megértése, a testi és lelki működéseink felfedezése 

összekapcsolva a rendszeres testmozgás iránti igény kialakításával, kiteljesedik a testi-lelki 

egészségre nevelés, mint a legfontosabb fejlesztési terület. 
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A fejlesztési területek feladatainak fent bemutatott megvalósításával, valamint a 

testnevelésóra sajátosságainak köszönhetően a hatékony, önálló tanulás és a szociális és 

állampolgári kompetencia kialakítása eredményes módon valósulhat meg. Az anyanyelvi 

kommunikáció fejlesztésére a testnevelés oktatása keretében kiemelkedő lehetőség kínálkozik. 

Meghatározó eszköz a szaknyelvi, terminológiai, valamint a testkulturális ismeretek széles 

körű, igényes közvetítése a pedagógus által, de nem elhanyagolható a kommunikációs 

kompetencia fejlesztése szempontjából a pedagógus-tanuló kommunikáció milyensége, illetve 

a tanulók egymás közötti kommunikációjának alakítása. Tanórai keretek között erre a 

hibajavítás, a saját és a társak teljesítményének megfigyelése és értékelése, a játékszituációk, 

illetve játékfeladatok megbeszélése, a sikerek és kudarcok okainak feltárása, az egymásnak 

nyújtott segítségadás stb. keretében nyílik lehetőség. Cél a testkultúrához kapcsolódó, 

valamint közösségben végzett motoros tanulás folyamatához kapcsolódó kommunikációs 

hajlandóság és nyitottság kialakítása. 

A kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztése a testnevelés és sport 

természetéből adódóan már ebben az életkori szakaszban is elkezdődhet. A kooperatív 

feladatokban, kreativitást és kommunikációt igénylő páros és társas gyakorlatokban, 

mozgásos játékokban, a tanórai csapatversenyek lebonyolításában, kezdetben irányítottan, 

majd az önállóságot növelve oldják meg a problémákat a tanulók. Tanórán és a tanórán kívüli 

foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban mindenki megtalálhatja a képességeinek, 

ambícióinak, érdeklődésének leginkább megfelelő szerepet, feladatkört. 

A testnevelés-tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és 

mozgásmodellt megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Ennek 

kialakítása kiemelkedő jelentőségű az alapfokú nevelés kezdeti szakaszaiban. 

 

Felső tagozat (5-8. évfolyam) 

 

Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő - oktató munkájának szerves 

részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági 

tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet 

egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, 

az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak, akik 

ismerik a motorikus képességek szintjét, fejlesztésének és fenntartásának módját, a mozgásos 

játék, a versengés örömét, és igénylik azt. Megbecsülik társaik eredményét, felismerik a 

testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit, a rendszeres fizikai aktivitás 

magatartásuk részévé válik. 

A testnevelés célja továbbá a 5-8. évfolyamon, hogy - szoros összefüggésben az alsó tagozat 

számára megfogalmazott célokkal, figyelembe véve azokat az élettani, valamint az azokkal 

összefüggő lélektani változásokat, amelyek ezt az életszakaszt jellemzik - támogassa a 

tanulók egészséges testi fejlődését, az alapvető mozgáskészségben esetlegesen még 

mutatkozó hiányok felszámolását, ragadja meg a koordinációs alapképességek fejlesztési 

lehetőségének utolsó éveit, az élettani és az előképzettségből adódó lehetőségek 

figyelembevételével. 

Fejlessze tovább a tanulók kondícionális képességeit. 

Az alsó tagozat megalapozó jellegére építve, gazdagítsa tovább a tanulók sportági 

mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás és sportolás iránti 

igényüket. 

A kötelező tanórák és sportórák lehetőségeinek igénybevételével sajátítsák el legalább két 

sportági rendszer technikáját olyan szinten, hogy élmény és siker forrása legyen számukra.  



 123 

Ismerjék meg a motorikus feladatmegoldásokban rejlő törvényszerűségeket, 

szabályszerűségeket, és tanuljanak meg feladatmegoldó sémákat, transzferálható cselekvési 

elveket. 

 

Feladatok 
 

Az egészséggel kapcsolatos feladatok 

 

A testi fejlődés, - érés támogatása, a higiéniai szokások kialakítása, erősítése, az ellenálló 

képesség, edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása, 

megfelelő felkészítés a keringési, légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, a 

károsodások csökkentésére, értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek relaxációs 

eljárásokat. 

 

A mozgáskultúra fejlesztése 

 

Az alapvető mozgáskészségek megfelelő színtű kialakítása, fejlesztése, a kondicionális és a 

koordinációs képességek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése, 

sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség megszerzése, a 

feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játék - sporttevékenységhez, azok károsodás 

nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai, 

biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolások) 

megszerzése, mozgáskommunikáció. 

 

Tanulási, játék - és sportolási élmények nyújtás 

 

Az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker és a tevékenység öröme. 

 

Értékes személyiségvonások fejlesztése 

 

A félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, 

empátia, kudarctűrés, a természet szeretete és a környezetkímélő magatartás. 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Az egészséges testi fejlődés segítése 

 

A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati adottságaiknak megfelelően, 

károsodástól mentesen következzenek be a prepubertás és a pubertáskori fejlődés változásai. 

Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységeket, hogy megfelelően fejlődjön keringési, 

légzési és mozgató rendszerük. Előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását. 

Kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket, mozgásokat. 

Egészségük szilárduljon. Váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és a megbetegedésekkel 

szemben. Ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban 

betöltött szerepét, és alkalmazzák azt. 

 

A mozgáskultúra fejlesztése 

 

Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. 

Sajátítsanak el egyszerűbb torna jellegű elemeket, elemkapcsolatokat. 
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A tanult elemekből legyenek képesek összefüggő gyakorlatokat végrehajtani. 

Tudjanak játszani két sportjátékot. 

Ismerjék azok szabályait, és alkalmazzák a játéknak megfelelő támadási és védekezési 

megoldásokat. 

Sajátítsanak el önvédelmi fogásokat. 

Ismerjenek meg, és tudatosan alkalmazzanak cselekvési elveket, törvényszerűségeket, a rokon 

szerkezetű és funkciójú tevékenységekben érvényesíthető feladatmegoldó sémákat. 

Fejlődjenek gyorsaságban, erőben, állóképességben. 

Motorikus képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg atlétika, torna, sportjáték és 

küzdősportbeli teljesítményükben. 

Ismerjék meg és alkalmazzanak egyszerűbb képességfejlesztő eljárásokat. 

Fejlődjön izomérzékelésük, ritmuskészségük, reakció – térbeli tájékozódási képességük, 

labilis egyensúlyi helyzetben is biztonsággal uralják testüket. 

A mozgásigény fenntartásának követelményei 

Igényeljék a testnevelés és sportfoglalkozásokat. 

Jellemezze a tanulókat a motorikus cselekvési biztonság, életvitelüket a rendszeres fizikai 

aktivitás. 

 

 

III. 17. Iskolánk könyvtár pedagógiai programja 

 

1. 1. Általános bevezető 

A Dr. Béres József Általános Iskola alapfokú oktatási intézmény, amely a tanulók 1-8. 

évfolyamú csoportjait oktatja és neveli. Az intézmény elsődleges célja a tanulók felkészítése a 

középfokú tanulmányok folytatására. 

Az intézmény általánosabb célja emellett „a tanulói személyiség sokoldalú és harmonikus 

fejlesztése - testi, szellemi és erkölcsi szempontból egyaránt, és az intézmény által képviselt 

hagyományok és értékek továbbadása: az általános műveltség megalapozása, a helyes 

önértékelés, kötelességtudat és értékorientáltság kialakítása, tolerancia.” 
1
 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata az iskolai oktatás/tanulás támogatása, de ez 

nemcsak tankönyvekkel, hanem a források és dokumentumok tágabb körével, valamint a 

könyvtár-pedagógia módszertani eszközrendszerével történik. 

Az iskolai könyvtár az oktatási intézmény tanítási-tanulási médiatára és kommunikációs 

centruma. 

”A képességfejlesztési tevékenységben az iskolai könyvtárnak és a könyvtár használatára 

épülő oktatási módszereknek kiemelkedő jelentősége van. [Ezek] megvalósítása során nem 

nélkülözhetik az iskolai könyvtárat. …A könyvtár legyen információs bázisa az önálló tanulói 

                                                 
1 Forrás: A Keve-Kiserdei Általános Iskola Pedagógiai Programja 
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munkának, szolgáltasson forrásjegyzéket a tanulók számára a különböző témakörökhöz” – írja 

egyik tanulmányában Makádi Mariann, az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Földrajz 

Tanszékének docense.
2
 

Az iskolai könyvtár az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint 

szervezi és a nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati 

felkészítését. 

Egyúttal széleskörű lehetőséget kínál az olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni tanulás 

technikájának, módszereinek elsajátítására a személyiség komplex és differenciált 

fejlesztésére. 

 

1. 2. Az iskolai könyvtár környezetének bemutatása 

  A könyvtár története 

A könyvtár állománya az 50-es évektől kezdett el fejlődni, (az első kiadású könyvek 

ebből az időből származnak), de ez inkább könyvgyűjteményként funkcionált. 

Az állomány főleg a kötelező irodalom gyűjteményéből tevődött össze, melyet gazdag 

mesegyűjtemény és a korszaknak megfelelő ideológiájú ifjúsági irodalom egészített ki. 

Ezt a 60/70-es években a pedagógiai szakirodalom gazdag választékával bővítették. (Sajnos 

mára ez az állománytest igen elavult tartalmában. Sürgős feladatunk lenne ennek az 

állományrésznek az aktualizálása.) 

A gyűjteményt kezdetektől fogva az első emeleti folyosón található vitrines szekrényekben 

helyezték el. (Ez a kezdeti időkben valószínűleg korszerű volt, hiszen a tanári szoba az L 

alakú folyosón közvetlen kapcsolatban volt a „szekrényes könyvtárral”.) 

A negatívum, hogy ma, az iskolai könyvtár információs központként való átalakulásakor, a 

szekrényes elhelyezés – archaikus megoldásnak tűnik. 

 

1. 3. Az iskolai könyvtár jelenlegi helyzete, erősségei, gyengeségei 

Személyi feltételek  

2003-ban vettem át (felsőfokú pedagógiai és középfokú könyvtárosi képesítéssel) a 

könyvtár vezetését, immár függetlenített státuszban, és a 2003-2004-es tanévtől teljes állásban 

végzem a könyvtáros tanári munkát. 

                                                 
2 Makádi Mariann Az iskolai könyvtár megváltozott szerepe a kerettantervek bevezetése után a földrajztanítás nézőpontjából. 

In: A földrajz tanítása módszertani folyóirat. IX. évf.2001.1.sz. 11-15.p. 
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2011-ben a Pécsi Tudományegyetemen könyvtárpedagógia-tanár MA szakon szereztem 

meg középiskolai tanári diplomámat. Így a könyvtáros tanári álláshoz a 2013-as tanévtől 

szükséges képesítéssel is rendelkezem. 

A könyvtárosi feladatokat korábban kinevezett (általában magyar- vagy történelem 

szakos) tanárok látták el - önkéntes munkában. Valószínű ennek tudható be, hogy 

könyvtárszakmai szempontból nem, vagy nagyon kezdetlegesen tudták megoldani 

feladatukat. (A könyvtári leltár első - nagyobbik – része elveszett, ezért, miután átvettem a 

könyvtár vezetését, kerületi munkaközösség-vezetőm tanácsára újbóli leltározáshoz, leltári 

feldolgozáshoz kezdtem. A már meglévő állományt – folyamatosan hozzáadva az új 

szerzeményeket is – új leltári számmal láttam/látom el.) Komoly munka áll előttem, 

szeretném a lehető leghamarabb befejezni az átleltározást, hogy pontos képet kaphassak az 

állományról. Természetesen e hatalmas munka pozitívumát is meg kell említenem: az évekig 

háttérbe szorított állományapasztást is azonnal el tudom végezni, hiszen a fizikailag 

megrongálódott, tartalmilag elavult, hamis információkat szolgáltató dokumentumok csak 

felesleges nyűgként terhelik az állományt, sőt a tárolási lehetőségek körét is szűkítik. 

 

Tárgyi feltételek 

Iskolánk könyvtára igen mostoha körülmények között tevékenykedik. 

A könyvtári állomány az iskola főépületének első emeletén, a folyosón, üvegezett 

szekrényekben került elhelyezésre. A feldolgozó szoba a központi épület második emeletén, a 

tetőtérben található, (mely időleges elhelyezést biztosít az iskola gyermekvédelmi felelősének 

is), itt van a könyvtár munkaszámítógépe a könyvtári munkákhoz (feldolgozás, kölcsönzés) 

szükséges SZIRÉN integrált könyvtári rendszerrel. 

A könyvtárhasználati órákat – könyvtári helyiség híján – a felső tagozaton az 

osztálytermekben, vagy esetleg az informatikai szaktanteremben, az alsó tagozaton az 

osztályok saját tantermeiben tartjuk. (A felső tagozaton az informatikai szaktanterem 

használatát előnyünkre is fordíthatjuk, hiszen a számítógépet, ill. internethasználatot 

feltételező tananyagokat itt, a gyakorlatban tudják a gyerekek elsajátítani.) 

Igen jó kapcsolatot építettünk ki a közeli „Platán Könyvtárral”. Segítségükkel a 

könyvtárhasználati órák egy részét – felső és alsó tagozaton is – a közkönyvtárban tartjuk. 

(Ezt a könyvtárat Budapesten egyedülálló módon a kerületi Önkormányzat tartja fent.) 

Erkölcsi támogatásukkal szinte tagintézményként használjuk a könyvtár adta lehetőségeket. 

Itt ismerkednek meg tanulóink azokkal a könyvtári elemekkel, amelyeket anyagi okok miatt 
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(könyvtárhelyiség hiánya) iskolánkban nem találhatnak meg: itt ismerhetik meg a könyvtári 

terek elemeit, itt sajátítják el és gyakorolják be a könyvtári etikett írott és íratlan szabályait. 

Az alapvető könyvtári szolgáltatásokon kívül a Platán Könyvtárban találkozhatnak gyerekeink 

a könyvtár kiegészítő szolgáltatásaival is: író-olvasó találkozók, kiállítások, 

könyvtárhasználati versenyek, kézműves foglalkozások, diavetítések és felolvasások. Ezeket a 

szolgáltatásokat sűrűn és bátran vesszük igénybe. Könyvtárunk dokumentumállományának 

(kézikönyvek, szépirodalmi és szakirodalmi alkotások) összetétele lehetővé teszi a pedagógiai 

követelmények és célok megvalósítását. A dokumentumállomány pontos feltártsága a 

közeljövő feladata. 

Segédkönyvtárunk mennyiségét és minőségét tekintve is szegényes. Egyre gyarapodó része 

állományunknak a tankönyvek és tanári segédkönyvek, valamint az ezekhez kapcsolódó 

egyéb dokumentumok egysége. Az egyes tudományterületek dokumentumállományának 

elemzése a gyűjtőköri szabályzatban található meg. 

A jövőben AV–dokumentumokkal is gazdagítanunk kell a gyűjteményt, hiszen ezen a 

területen van a legkomolyabb lemaradásunk. Nemcsak DVD, CD-ROM állományunkat 

szükséges fejleszteni, hanem a napi oktatást segítő interaktív tananyagokra is egyre nagyobb 

kollégáimtól a kereslet. (Informatikai fejlesztésként 4 projektort szerzett be az iskola ebben a 

tanévben.) 

A könyvtári feldolgozást 2007 óta a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerrel végzem. 

Nemcsak a feltárásnál, a katalógusépítésnél használom, hanem a kölcsönzést is evvel végzem 

két éve. Az év eleji statisztikákat is a program segítségével állítom össze 2009-től. A könyvtár 

nagyon rossz kilátásai mellett az integrált rendszert a könyvtár igazi, XXI. századi 

pozitívumának érzem. 

A közeljövőben tervezem az elektronikus katalógus hozzáférését távoli helyről is, hiszen most 

készül könyvtárunk weboldala, amelyről akár otthonról is elérhető a katalógus. Természetesen 

iskolai felhasználói használatához számítógépekre (is!) szükségünk lenne. 

Mivel nem építek cédulakatalógust (egy raktári/oktató katalóguson kívül), az elektronikus 

katalógus létfontosságú könyvtárunk számára. 

 

SWOT analízis – stratégiai elemzés 

Szociológusok, pszichológusok, gazdasági szakemberek egyaránt állítják, hogy 

megfelelő változás csak akkor érhető el, ha pontosan ismerjük a jelen helyzetet. Hiszen az 

erőforrások csak akkor használhatók ki hatékonyan a stratégiai célok érdekében, ha átgondolt 
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vezérelvek, tervek szerint használják fel őket. „E nélkül elkerülhetetlen a zavar, a pazarlás, a 

többlet- és párhuzamos munka” – írja egyik tanulmányában Mikulás Gábor. 
3
 

A stratégia során kijelöljük azt az utat, amelyen a jövőben haladni szeretnénk. Ehhez ad 

segítséget a SWOT- analízis, amely a könyvtári munkával kapcsolatos eddigi ismereteket 

összegzi, és rámutat azokra a pontokra, ahol változtatásra van szükség. (A könyvtár belső 

folyamatait [erősségek és gyenge pontok], illetve a kívülről jövő hatásokat [lehetőségek, 

adottságok; veszélyek] sorolhatjuk a négy csoport valamelyikébe. Belső körülményeknek 

azokat a dolgokat nevezzük, amelyeken a könyvtárnak módjában áll változtatni. A külső 

körülmények alakulásába a könyvtár nem, vagy csak közvetetten szólhat bele.) 

A modern forrásközpont definíciójából kiindulva vizsgáljuk meg könyvtárunk elért 

eredményeit és fejlesztési lehetőségeit a SWOT analízis segítségével! 

 

 

Erősségek 

- A könyvtári állomány nyomtatott dokumentum 

része alapvetően megfelel a pedagógiai program és a 

helyi tanterv figyelembevételével készített 

gyűjtőköri szabályzatnak: alkalmas önálló 

ismeretszerzésre, versenyfelkészítésre, olvasóvá 

nevelésre. 

- Az iskola gyűjteménye tartalmazza az 

oktató/nevelő tevékenység szempontjából alapvető 

dokumentumokat. 

- Tankönyvtárat működtetünk a tartós 

tankönyvekből és segédkönyvekből. 

- Fokozatosan egyre több könyvtári 

munkafolyamatot számítógépesítünk a Szirén 

könyvtári program segítségével.  (kölcsönzés, 

statisztikák) 

- Jelenleg épül a számítógépes 

katalógus, 

 

Gyengeségek 

- Az állomány egy része hiányos: periódikák 

nincsenek jelen a könyvtári állományban, az AV–

dokumentumok száma is csekély. 

- Az elhasználódott, elavult dokumentumok 

csökkentik a könyvtár információs értékét. Sok a 

selejtezendő dokumentum. 

- A csökkentett költségvetés (két éve egyáltalán 

nem kaptunk pénzt a költségvetésből könyvtári 

fejlesztésre, kizárólag tankönyvekkel gyarapodott 

az állomány) és az emelkedő könyvárak miatt új 

dokumentumok vásárlására kevesebb lehetőség 

adódik. 

- Technikai felszereltségünk nem felel meg a kor 

kívánalmainak: csak 1 számítógépe van a 

könyvtárnak. 

- Nem volt cédulakatalógusa a könyvtárnak, a 

gépi feldolgozás még folyamatban van. 

                                                 
3 Mikulás Gábor A könyvtári munka értékelésének új módszere: a SWOT-analízis . 

In: Könyvtári Figyelő 40.évf. 4.sz. 

http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/1994/4/mikulas_h.html (2011.03.10. 06:13) 

 

http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/1994/4/mikulas_h.html
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- A számítógép mellett egy nyomtató is szolgálja a 

könyvtári munkát. 

- Az információk és -dokumentumok 

szolgáltatásához igénybe vesszük a hálózaton 

elérhető elektronikus könyvtárakat, adatbázisokat,  

- Hagyománya van iskolánkban a könyv- és 

könyvtárhasználati ismeretek oktatásának.  

Részt veszünk a kerületi könyvtárhasználati 

versenyeken. 

-Rendszeres könyvtárlátogatásokat szervezünk a 

közeli Platán Könyvtárba. 

- Szakmailag jól képzett, jól felkészült pedagógus 

tölti be a könyvtárostanári funkciót. 

- A főállású könyvtáros önállósága a 

munkavégzésben. 

 

- Nincs a könyvtárnak saját DVD lejátszója, 

televíziója, videomagnója, fénymásolója. 

- Kevés a pedagógusok számára szükséges 

szakirodalom. 

- A pedagógusok általában nem ismerik a 

könyvtárhasználatra épülő önálló ismeretszerzés 

módszertanát. 

-Nincs önálló, megfelelő alapterületű 

könyvtárhelyiség. 

A könyvtárhasználati órák tartása (iskolán belül) 

csak különböző tantermekben oldható meg. 

(helyhiány) 

- A könyvtári munka elismertsége 

a tantestületen belül igen csekély. 

- A pedagógusok nem fedezik fel a könyvtár 

lehetőségeit. 

 

Lehetőségek 

- Információközvetítés nemcsak hagyományos 

eszközökkel. 

- A könyvtári és oktatási pályázatok folyamatos 

figyelemmel kísérése, aktív részvétel a 

pályázatokon. 

- Információközvetítés nemcsak hagyományos 

eszközökkel. 

- A szabadidő hasznos eltöltése: rendezvényeken, 

kézműves foglalkozásokon, versenyeken való 

részvétel.(felkészülés a versenyre, verseny 

rendezése) 

- A felhasználói (tanár és diák) igények a könyvtári 

szolgáltatásokra, a könyvtári 

Internet használatra 

- Könyvtárközi kölcsönzések 

 

Veszélyek 

- Kevés normatív támogatást kap a könyvtár, azt 

is csak tankönyvekre tudjuk elkölteni. 

- A pályázatok célkitűzései csak néha íródnak az 

iskolai könyvtárak számára. 

- Az olvasástechnikai problémák, az olvasás 

szerepének negatív irányú átértékelődése. 

- A szabadidő kultúrált elköltésének 

presztízsvesztése, kevesebb idő jut olvasásra. 
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- A Platán Könyvtár adta lehetőségekkel való élés 

- WEB 2.0-s alkalmazások használata (honlap, blog, 

wikik, adatbázisok használata) 

- Kedvezmények kihasználása internetes 

könyvrendelés esetén 

 

Stratégiai célok 

Az elvégzett SWOT analízis alapján a következő stratégiai célokat jelöltem ki iskolai 

könyvtárunk számára a következő évekre: 

- A PR tevékenység fokozása a gyerekek körében: a könyvtár nemcsak az iskoláért, hanem a 

szabadidő ésszerű felhasználásáért, a hobbiért, a későbbi előmenetelért és az általános 

információszolgáltatásáért is van. 

- A PR tevékenység fokozása a szaktanárok körében: a könyvtárhasználati ismeretek 

szaktárgyi beépülése, a könyvtár mint információforrás szolgáltatásainak beépítése napi 

munkájukba. 

- Fontos a megfelelő, naprakész kommunikáció, ehhez a WEB.2 szolgáltatások felhasználása 

– könyvtári honlap, könyvtári blog használata (a könyvtár életéről, versenyekről, 

kispályázatokról, új könyvekről, az iskolai élet aktuális – a könyvtárat is érintő – témáiról) 

- Fontos, hogy az iskolai vezetés megtalálja a könyvtáros segítségével azokat a pontokat, ahol 

a könyvtári tevékenység bekapcsolható az iskolai minőségbiztosítás folyamatába, oda, ahol 

leginkább tudja hatékonyan segíteni az iskolai oktató-nevelő tevékenységet! 

- Célul kell kitűzni, hogy emelkedjen az olvasók, a könyvtárhasználók száma a tanulók és a 

tanárok körében is. 

- Állománygyarapítási terveink fontos eleme: költségvetési alap képzése folyóiratok, 

gyermekújságok, CD-ROM, DVD és hangos könyvek, valamint interaktív tananyagok 

beszerzésére. 

- Fontos célkitűzésünk a lehetőségekhez mérten olvasósarkok létrehozása, hiszen könyvtári 

helyiség nélkül nehéz könyvtári szolgáltatásokat végezni. 

- Fontosnak tartom könyvtárszakmai szempontból a számítógépes katalógizálásnál a 

kerettanterv fogalmainak megfelelő tárgyszavazást (A visszakeresésnél ez sokkal jobban 

elirányítja a gyerekeket – érthetőbb számukra –, mint a hagyományos könyvtári rendet adó 

ETO.) 

- Továbbra is részt kívánunk venni a kerületi szervezésű könyvtárhasználati versenyeken, de 

fontos célunk, hogy ne csak alsósok vegyenek részt, és szerezzenek hírnevet iskolánknak, 
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hanem a felsősök közül is legyen tehetséges gyerekünk, aki részt vehet a Bod Péter 

Könyvtárhasználat Versenyen. 

 

1. 4.  Az iskolai könyvtár feladata az iskolai pedagógiai program megvalósításában 

„A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A 

hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási 

formák, amelyekhez sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár 

használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. Az önálló ismeretszerzés érdekében a 

tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtári ismeretszerzés technikáját, módszereit mind a 

nyomtatott dokumentumok, mind az elektronikus dokumentumok használata révén. Ismerniük 

kell a könyvtári keresés módját, a keresés eszközeit, a főbb dokumentumfajtákat, valamint 

azok a tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. El kell sajátítaniuk az adatgyűjtés, 

témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az interneten való keresés stratégiáját."
4 

A tudásalapú társadalomban annak lesz igazán esélye, aki képes a folyamatos tanulásra, 

meg tudja szerezni, és kommunikálni tudja az információkat. Az oktatásnak tehát át kell adnia 

az ehhez szükséges ismereteket, ki kell alakítania a nélkülözhetetlen készségeket. Ez azonban 

nem valósítható meg csupán azzal, ha a már meglévő tantárgyak mellé egy újat iktatunk be. 

Egyrészt az oktatás egészét kell áthatnia az új szemléletnek, másrészt az egyes tárgyak, az 

oktatott ismeretkörök vonatkozásában kell gondoskodni az elsajátításról. 

Az IFLA és az UNESCO közös nyilatkozata szerint: ” Az iskolai könyvtár a tanulást 

segítő szolgáltatásokat, könyveket és egyéb forrásokat biztosítja, amelyek az iskolai közösség 

minden tagja számára lehetővé teszik, hogy kritikus gondolkodóvá, valamint minden típusú és 

formájú információhordozó hatékony alkalmazójává váljon, akinek hozzáférése van a 

szélesebb könyvtári és információs hálózathoz…”
5 

Az ezredforduló iskolai könyvtára tehát hagyományos passzív gyűjtő- és tárolóhelyből aktív 

információs központtá kíván válni, azaz olvasói, tanulói számára minél szélesebb körű 

információt minél változatosabb formában kíván szolgáltatni. 

Az iskolai könyvtár a szakszerűen fejlesztett és feltárt gyűjteményére épülő szolgáltatásaival 

az iskolai nevelő-oktató munka szellemi bázisa kell, hogy legyen. A könyvtárhasználati 

                                                 
4
 A NAT 2007 (243/2003. XII. 17. Korm. rendelet) 

 

 
5
 Az iskolai könyvtár mindenki számára a tanítás és tanulás színhelye : az IFLA és az     

  UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata / ford.: Celler Zsuzsanna  
  In: Könyvtári Levelező/lap, 12. évf 2000. 4. sz. 5. p. 

 

 



 132 

kultúra emelése, a tanulási, önművelődési szokások fejlesztése az iskola valamennyi 

pedagógusának feladata, s csak akkor lehet eredményes, ha mindannyian egy közösen vállalt 

pedagógiai program keretében végezzük feladatunkat. 

Az iskolai könyvtár feladatait tekintve ugyanolyan, mint bármely más könyvtár: 

megőrzi, rendszerezi és átadja a különböző formában rögzített ismereteket, tevékenységével 

azonban minden esetben az iskola közösségét, a tanulást és a tanítást szolgálja. Az iskolai 

könyvtárnak tevékenysége során fokozottan tekintettel kell lennie az egyenlő esélyek 

biztosítására.  

Évszázadok óta az iskolai könyvtár hagyományos feladata az iskolában folyó tanulási, 

oktatási folyamat kiszolgálása volt, s mint ilyen, elsősorban dokumentumokkal látta el a 

diákokat és tanáraikat. Az információs társadalom kialakulásával változnak az iskola feladatai 

is, s nem kis mértékben az iskolai könyvtáré is. Az oktatásban remélhetőleg mindinkább a 

lexikális tudás elsajátíttatásáról a képesség- és készségfejlesztésre tevődik a hangsúly, s az 

iskolai könyvtár az információkezelő technikák elsajátíttatásával támogatja ezt a folyamatot. 

A könyvtári nevelőmunka területeihez tartozik az olvasás irányítása, a könyvtárhasználati 

szokások kialakítása, s a könyvtárat nem látogatók megnyerése olvasónak. 

Az oktatás-nevelés számos tartalma és formája kínálkozik a könyvtáros tanári 

tevékenységben. (Pl. az olvasási szokások alakítása, az olvasási élmény meghallgatása, a 

tehetséggondozás, fölzárkóztatás.) 

 

1. 5.  A könyvtárpedagógus személyisége és a pedagógiai program 

Bárhogy is nevezzük a könyvtárat a XXI. század elején – hiszen szokták médiatárként, 

forrásközpontként vagy információs központként is emlegetni – a cél mindig ugyanaz: a 

tanulók eszközökre és dokumentumokra alapozott ismeretszerzését szolgálni, a könyvárat 

nyitott szellemi műhellyé tenni, segíteni az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott 

célok megvalósítását. 

E célok elérésében nagy szerepe van a könyvtárostanárnak, aki egy személyben könyvtáros 

és pedagógus, s létezése, felkészültsége, lelkesedése és odaadása talán még a tárgyi 

feltételeknél is fontosabb. Tevékenysége rendkívül sokrétű. Végzi a tradicionális könyvtári 

feladatokat – gyarapít, feldolgoz, kölcsönöz, tájékoztat, stb. –, kialakít egy ösztönző közösségi 

szellemet a könyvtárban, megtanítja és begyakoroltatja az információszerzés- és kezelés 

hagyományos és legújabb módjait. A könyvtárostanár segítő – útmutató szerepet tölt be az 

önművelés, az önálló ismeretszerzés elsajátításában. Igen fontos feladata a tanulók 

motiválása, felkészítése az önálló tanulásra, az önművelés tanulására, a szellemi munka 
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technikáinak megismertetésére. Megváltozik a pedagógusi szerepe: az ismeretátadó és 

számonkérő pedagógusból az ismeretek közötti eligazodást segítő, tanácsadó, az információt 

értékelni, abban kételkedni tudó tanulók nevelőjévé válik. A könyvtárostanár nemcsak 

kiszolgálja olvasóit, hanem hatni is kíván rájuk: formálni ízlésüket, olvasási magatartásukat, 

fejleszteni bennük az önálló ismeretszerzés készségét. A tanulókat fel kell készíteni a 

problémamegoldó gondolkodásra mint a feladatmegoldás magasabb szintjére. 

Munkakörében új feladatokat jelent a tantervileg előírt könyvtárhasználati órák megtartása, a 

tartós tankönyvek kezelése. 

Igen fontos a könyvtáros tanár személyisége, jó kommunikációs készsége, együttműködő 

képessége a tantestülettel, a diákokkal. 

Mindig értékeket, pozitív modelleket, jó példákat kell felkínálnia, mert a felelősség az övé: 

minden olvasónak joga és lehetősége van a könyvek önálló kiválasztására, a könyvtáros 

azonban - akár közvetett eszközökkel, akár közvetlenül - népszerűsíthet, ajánlhat bizonyos 

könyveket az olvasók számára, de csak türelemmel, empátiával, felelősséggel. 

 

1. 6. Könyvtárhasználat 

Könyvtárhasználat a kerettantervben 

A könyvtárhasználat tanításának szempontjából a NAT hozott áttörést, amikor - 

ráérezve a kor elvárásaira - az informatika műveltségterületbe helyezte a könyvtárhasználatot, 

s meghatározta a könyvtári informatika fogalmát, s az iskolai könyvtár forrásközpont 

szerepét: A NAT 2003 az alapfokú általános iskolában is előírja a könyvtárhasználati 

ismeretek szabályozott tematikával történő rendszeres oktatását. 

„A korszerű iskolarendszerben az iskolai könyvtár forrásközponttá válik. Gyűjteménye 

széleskörűen tartalmazza azokat az információkat és információhordozókat, amelyeket az 

intézmény oktatásában hasznosít, befogadva, felhasználva a különféle rögzítési, tárolási és 

kereső technikákat. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen 

informatikai szolgáltatásai az iskolai tevékenység teljességére irányulnak. Használatának 

technikáját, módszerét - az önálló ismeretszerzés érdekében – a tanulónak el kell sajátítania. 

Ezt a műveltségkört nevezzük könyvtári informatikának.
6
 

Korunkban a lexikális ismeretek helyett a tájékozódó képesség és a problémamegoldó 

képesség fejlesztése a cél. A könyvtári órákon is a kézikönyvek, szakkönyvek használatára, 

                                                 
6
 Nemzeti Alaptanterv  

   Budapest: Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1995, 208. p. 
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önálló ismeretszerzésre tanítjuk tanulóinkat. Az iskolai szakasz végére elsajátíthatják az 

önálló könyvtári tájékozódáshoz szükséges alapvető ismereteket és készségeket. 

 Könyvtárhasználat a tantárgyakban 

A kerettanterv életkortól függően két tantárgyba integrálja a könyvtárhasználatot: az - 

előbb már említett - informatikába (5-10. évfolyam) és a magyar nyelv és irodalomba (1-4. 

évfolyam). Iskolánkban ennek a felosztásnak az alapján terveztem a könyvtárhasználat 

oktatását. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyban az 1-4. évfolyamon a tanulási képesség fejlesztése, 

ismeretfeldolgozási technikák tanítása modulba kerül be a könyvtárhasználat: megismertetjük 

a tanulókat az ismeretszerzés írásbeli forrásaival, lehetőségeivel, a könyv- és 

könyvtárhasználattal. A könyvtárhasználat részint az információforrások megismerésével, 

részint a könyvtár használatának gyakorlásával, a könyvtárban végzett önálló ismeretszerzõ 

tevékenységek megismerésével és alkalmazásával alapozza az önálló tanulás képességét; 

[feladat] a könyvek tartalmának megállapítása, ismertetése (tartalomjegyzék, bevezető, 

fülszöveg alapján, illetve átlapozással). Önálló ismeretszerzés könyvtári munkával: könyvek 

keresése bármely tantárgyi témához egyénileg vagy társakkal együttműködve. Segédkönyvek, 

a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata ismeretlen kifejezések magyarázatára, 

személyekhez, témákhoz kapcsolódó adatok gyűjtése a tanult anyag bővítésére. Források 

azonosítása (szerző, cím, kiadó, a kiadás helye, éve), rövid följegyzés készítése a felhasznált 

könyvekről.
7
 A felső tagozaton továbbra is megmarad a magyar nyelv és irodalom tantárgy 

témakörein belül a Könyv- és könyvtárhasználat, a hozzá tartozó tartalommal együtt, de a 

célmeghatározások és a fejlesztési követelmények az informatikánál találhatók meg. Az 

informatika a kerettantervi rendszerben nem műveltségterület, hanem tantárgy. A 

számítástechnika, a multimédia, az internethasználat és a könyvtárhasználat együtt alkotja az 

informatika tantárgyat. 

Az informatika tantárgyba beépülő könyvtárhasználat tantárgyban az ismeretek a 

könyvtárra, mint információtároló és szolgáltató egységre, a dokumentumokra, mint 

forrásokra, és az elérésüket biztosító tájékoztató eszközökre vonatkoznak. 

A könyvtárhasználati oktatásunknak fel kell készítenie a tanulókat az információszerzés 

kibővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, 

                                                 
         7 Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára (1–4. évfolyam) 

        MAGYAR KÖZLÖNY 2004/68/II. szám 14.p. 
        F.: http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/kerettanterv/mk68/MK68_1_03-1.mell-p8-91-kerettanterv_1-4o.pdf  (2011.    
március 28.) 

 

 

http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/kerettanterv/mk68/MK68_1_03-1.mell-p8-91-kerettanterv_1-4o.pdf
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feldolgozására és a folyamat értékelésére. Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári 

források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek 

gyakoroltatásával tudatos és biztos használói magatartás kialakítása a célunk. 

A harmadik tantárgy, melybe beépíthetőek a könyvtárhasználati anyag bizonyos elemei 

(az önművelésre nevelés, a művelődési igény felkeltése s ennek kiszolgálása a könyvtár által) 

– az osztályfőnöki óra. 

(Hogy milyen felbontásban, ill. milyen arányban létezik a könyvtárhasználati tananyag 

felépítése a mi iskolánkban a ”Helyi tanterv” c. részben elemzem.) 

A könyvtárhasználat természetéből fakadóan tantárgyközi, (vagyis egyetemes jellegű, 

hiszen valamennyi tudományág vonatkozásában gyűjt, rendszerez és szolgáltat ismeretet) s 

ezt igazolja az is, hogy a kerettantervben szereplő tantárgyak szinte valamennyi évfolyamán 

találhatunk könyvtárhasználatra vonatkozó tananyagot, illetve a tanulók önálló 

ismeretszerzésére, kutatómunkájára alapozó feladatokat, ajánlásokat vagy éppen elvárásokat. 

A közös kapocs az a pedagógiai algoritmus, amelyet minden könyvtári gyűjtőmunka 

során (tartozzék bármely tantárgyhoz) a gyerekek lépésről-lépésre követnek: 

 A pontos kérdés megfogalmazása, 

 A megfelelő információhordozók megkeresése, 

 A bennük lévő információ megkeresése: válogató olvasás, értelmező olvasás 

 Lényegkiemelés 

 Tömörítés 

 Írásos rögzítés 

 Forrásmegjelölés 

 Beszámoló írásban (esetleg ppt) vagy szóban 

A különböző tantárgyakban a könyvtárhasználat már eszköz jellegű tudásként működik, 

az adott ismeretág elsajátításának nélkülözhetetlen feltételeként. 

Legtágabb lehetőséget a történelem és állampolgári ismeretek nyújt, ám a reáltárgyak 

(matematika, biológia, természetismeret, földünk és környezetünk, fizika, kémia), sőt, még 

könyvtártól látszólag legtávolabb álló testnevelés és sport tantárgy is kínál lehetőséget a 

könyvtárhasználatra (sportesemények története, sportolók életrajza). 

Ezek az ún. könyvtári szakórák már az általános iskolában is sikeresek lehetnek a szaktanár 

és a könyvtárpedagógus hatékony együttműködésével. A jövőben mindenképpen szeretnénk a 

könyvtárhasználat oktatását ebbe az irányba is kiterjeszteni, hiszen ennek még nincs igazán 

hagyománya iskolánkban az objektív körülmények miatt. (Könyvtárhelyiség hiánya, nyugodt 

jegyzetelési lehetőségek, stb.) 
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A könyvtári szakórákon a szaktanárok könyvtárhasználatra épülő órákat tartanak a 

könyvtárostanár aktív közreműködésével, amelyeken mód nyílik arra, hogy a már korábban 

elsajátított könyvtári ismereteket a tanulók gyakorolják, alkalmazzák. Ezeken a szaktárgyi 

órákon szerzik meg a tanulók a könyvtárhasználati ismeretekben való jártasságot. Önálló 

ismeretszerzésre irányuló feladatokkal a szaktanárok a tanulókat a könyvtárba irányítják, és 

ily módon lehetőséget adnak számukra a könyvtárhasználati órákon szerzett ismereteik 

jártassággá, készséggé fejlesztésére. Ezeken az órákon mutatkozik meg leginkább az iskolai 

könyvtár információs forrásközpont jellege. Ezek az órák a különböző szaktantárgyi 

tantervekben szerepelnek, de kapcsolódási pontokként jelölésre kerülnek a könyvtárhasználat 

tantervében is. A szaktanár és a könyvtárostanár együttműködése hatékonyabb pedagógiai 

munkát tesz lehetővé. Bebizonyított tény, hogy ha a könyvtárosok és a tanárok 

együttműködnek, akkor a tanulók az olvasási, a tanulási, a problémamegoldási, az 

információs, a kommunikációs, a technológiai készségeket az eddiginél magasabb szinten 

képesek elsajátítani, ily módon jobban eligazodnak a társadalomban.
8
 

Ennek alapján kiemelt feladatunk, hogy tervszerűbbé és szervezettebbé tegyük a könyv - és 

könyvtárhasználati nevelést. Ezzel kapcsolatban tervünk lényege, hogy a számítástechnikát 

oktató szaktanárral és a szakmai munkaközösség-vezetőkkel közösen összeállítjuk a tantárgyi 

programok alapján a könyvtári foglalkozások, könyvtári órák éves tervét. Így ezek megfelelő 

tartalmi előkészítése is könnyebben biztosítható. 

A könyvtárhasználati óra 

A könyvtáros tanár ezeket az órákat a magyar nyelv és irodalom, informatika, valamint 

osztályfőnöki óra keretében tartja. Ezért e tantárgyak órakeretéből kell biztosítani az 

óraszámot. A könyvtári ismeretek oktatására 5 (alsó tagozat) - 8 (felső tagozat) órát szükséges 

a könyvtáros tanár rendelkezésére bocsátani. 

A könyvtáros tanár által tartott órákat egy-egy évfolyamon célszerű a két félév során 

arányosan elosztani. Ezeken az órákon kerül feldolgozásra a kerettantervben megfogalmazott 

és a helyi tanterv követelményeivel kiegészített tananyag. 

 

Könyvtárhasználati óra általános céljai 

Fontos célkitűzéseink közé tartozik, hogy alkotószellemű iskolánkban az önálló 

ismeretszerzés egyre inkább mindennapi gyakorlattá váljék. A korszerű iskolarendszerben 

                                                 
8 Az iskolai könyvtár mindenki számára a tanítás és tanulás színhelye : az  IFLA és az    UNESCO közös iskolai könyvtári 
nyilatkozata / ford.: Celler Zsuzsanna  
In: Könyvtári Levelező/lap, 12. évf. 2000. 4. sz. 4-6. p. 
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iskolai könyvtárunkat fokozatosan forrásközponttá szeretnénk átalakítani. Ehhez 

gyűjteményünknek széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat és 

információhordozókat, amelyeket iskolánk az oktatásban hasznosítani tud. A könyvtár 

használata minden műveltségterületen nélkülözhetetlen. Használatának technikáját, 

módszereit a tanulók itt sajátítják el, Ennek színtere a könyvtárhasználati óra. A tanulóknak 

eszköztudást kell elsajátítaniuk, melyet bármely tanulási folyamatban, az életük során 

bármikor kell tudniuk alkalmazni. 

Az ismeretkör legfontosabb témakörei: 

 a könyvtár, mint információt tároló és szolgáltató egység 

 a dokumentum, mint forrás 

 a tájékoztató eszközök, amelyek a dokumentumok elérését biztosítják 

 a szellemi munka technikája. 

 

 A könyvtárhasználati órán alkalmazható módszerek 

A könyvtárhasználat során az oktatási módszerek a tanítás általános módszereivel 

megegyezők, ebből adódóan a következő módszerek alkalmazhatók - eltérő arányban:
9 

- Előadás: Meglehetősen ritkán, elsősorban új fogalom vagy új témakör bevezetésénél 

alkalmazzuk, ha az anyag máshonnan nem hozzáférhető. 

- Magyarázat: Gyakoribb, mint az előadás. A tanulók előzetes ismereteire épít, 

megfogalmazza a célokat. 

Épít a szemléltető eszközök használatára is. 

- Megbeszélés: Legkedveltebb és leggyakrabban alkalmazott tanítási módszerek egyike, 

amely fejleszti a tanulók jó kommunikációs képességét, gondolkodását is. A 

könyvtárhasználat kötetlenebb keretei között általánosan alkalmazható és alkalmazandó. 

- Tanulói kiselőadás: (ezt a módszert csak nagyobbaknál [8.o] alkalmazzuk) Akkor éri el 

célját, ha élményszerű, leköti a hallgatóságot, tartalmaz új információt. Komoly könyvtári 

kutatómunkát igényel, a könyvtárostanár már a felkészüléskor segíti tanítványát a megfelelő 

források megtalálásában, szelektálásában. A felkészülésben és az előadásban is 

használtathatjuk a számítógépet, az elektronikus információhordozókat. 

- Szemléltetés: Minden tantárgy tanításában jelentős szerepet tölt be. Fontos, hogy minden 

tanuló tudja követni a szemléltetés folyamatát, így megfelelő technikai háttér szükséges az 

elektronikus források használatakor. (Ha csak egy számítógép van, akkor kell hozzá egy 

                                                 
9
 Didaktika : elméleti alapok a tanítás tanulásához / szerk: Falus Iván  

Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998 
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kivetítő, amely az egész tanulócsoport számára láthatóvá teszi a képernyőt.) Akkor 

eredményes a szemléltetés, ha aktivizálja a tanulókat, s megtörténik a szükséges 

visszacsatolás. 

- Kooperatív oktatási módszer - csoportmunka: A 10-14 éves életszakaszban „növekszik 

az együttműködésre építő (kooperatív-interaktív) tanulási technikák és tanulásszervezési 

módok szerepe. Növekszik a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok aránya 

(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, 

modellezés, szerepjáték stb.) "
10

 

Éppen ezért ez a módszer a könyvtárhasználati órán a legeredményesebben alkalmazható 

munkaforma. A gyerekek segíteni tudnak egymásnak, s felelősek egymás munkájáért. 

Általában egy csoportot 3-5 fő alkot. Lehetővé teszi ez a munkaforma a dokumentumok 

változatos megismertetését, használtatását is. 

- Szimuláció, szerepjáték, játék: Az életkori sajátosságoknak megfelelő játék minden olyan 

alkalomnak része kellene, hogy legyen, ahol gyerekekkel foglalkozunk. A játékot a gyerekek 

nagyon komolyan veszik, még olyanok is aktívan bekapcsolódnak, s juthatnak 

sikerélményhez, akik amúgy teljesítményük vagy magatartásuk miatt gyakran a háttérbe 

szorulnak. Könyvtári foglalkozásokon a vetélkedő, a szójátékok, a játékos tesztek, szó- és 

képkirakók, a „Mire gondoltam”, a „Most mutasd meg” és egyéb típusú játékok elsősorban 

nem a szórakozást, hanem az ismeretszerzést, feldolgozást és alkalmazást szolgálják. 

(A mellékletben közölt óravázlatban ilyen jellegű játékokat dolgoztam fel egy 

könyvtárhasználati óra keretében.) 

 Könyvtárhasználati tananyag elsajátításának értékelése 

E tárgy újszerűségéből fakad, hogy az értékelésnek inkább versenyek és játékos vetélkedők 

formájában találjuk hagyományát.  A könyvtárhasználati ismeretek csak gyakorlással 

mélyíthetők el, ezért az értékelés jelentős része a szakórák keretében történik a szakterület 

tantárgyköziségéből fakadóan is. 

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres 

ellenőrzése és értékelése. Egy-egy témakör feldolgozása során a tanuló 

 tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját, 

 elkészített dokumentumait, 

 ismereteinek szintjét, 

                                                 
10

 Patona Ferencné: Könyvtárhasználat a pedagógiai programunkban és a helyi tantervünkben 
In.: Az iskolai könyvtár új modellje a gyakorlatban.(szerk. Emmer Gáborné) 
Budapest, KTE, Flaccus Kiadó, 2004. 215 p. 
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 fejlődését, 

 órai aktivitását, 

 együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét)  

értékeljük rendszeres szóbeli értékeléssel és az „anyatantárgyon” belül (alsó tagozat – 

magyar nyelv, felső tagozat – informatika) érdemjeggyel. 

 

A könyv- és könyvtárhasználat megjelenése a szaktárgyakon kívül 

  Olvasáspedagógia  

Az olvasásra nevelés az egyik legfontosabb területe az iskolai könyvtárban folyó 

pedagógiai tevékenységnek. Bár iskolánk nem rendelkezik „igazi” könyvtárhelyiséggel, ezen 

a területen komoly hagyományokkal rendelkezünk. 

Évenként és évfolyamonként változatos a feldolgozott írók és művek köre: az ifjúsági 

irodalom klasszikusaitól kezdve (Gárdonyi G., Fekete I., Jókai M., Verne J., Karl May, 

történelmi kalandregények) a mai magyar gyermekirodalom képviselőiig (Bosnyák Viktória, 

Berg Judit). Az olvasás nyújtotta élmény után örömmel és aktívan vesznek részt gyerekeink a 

játékos irodalmi vetélkedőkön. 

A „Népmese Napján” immár évek óta hagyomány, hogy egész napos felolvasást 

tartunk: délelőtt az iskolarádióban a felső tagozatos gyerekek olvasnak fel népmeséket, 

délután pedig a könyvtárostanár olvas fel egy-egy félórát a napközis csoportoknak. Ezután 

mindig sokkal több népmesét kölcsönöznek a gyerekek. 

Említésre méltó még, hogy a napközis nevelők havonta keresnek a könyvtárban olyan 

műveket, melyeket felolvasva rajz- és fogalmazás versenyeket rendeznek. 

 

Bod Péter könyvtárhasználati verseny  

A Bod Péter tanulmányi verseny minősíti legjobban az iskolai könyvtárhasználati ismeretek 

elsajátításának színvonalát. Ebbe a versenysorozatba 2008-ban kapcsolódtunk be. 

A kerületi könyvtárostanári munkaközösség évek óta – a már hagyományosnak mondható két 

korosztályon kívül – a kerületben a 3-4. osztályosoknak is rendez kerületi könyvtárhasználati 

versenyt. Ezen évek óta igen szép eredménnyel végzünk: iskolánk versenyzői rendszeresen 

szerzik meg a dobogós helyeket. 

Sajnos a 7-8. évfolyam versenyén még csak három alkalommal vettünk részt, de céljaink közt 

szerepel, hogy minden évben megmérettessük magunkat, és a lehető legjobb helyen 

végezzünk. 
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Szabadidős foglalkozások  

A könyvtárhasználati ismeretek gyakoroltatásának fontos színtere az általános iskolában a 

napközi otthon. A szabadidős foglalkozások keretében tematikus vetélkedőket szervezünk, 

melyek a könyvtári állomány alapos megismerését tűzik ki célul, és amelyek az irányított 

ismeretszerzés és a könyvtárhasználati ismeretek összekapcsolásán alapulnak. 

 

1. 7.  Az iskolai könyvtár kapcsolatrendszere 

Az információs társadalom kihívásainak is megfelelő iskolai könyvtárak 

(forrásközpontok) megvalósulásának elengedhetetlen feltételei közé tartozik a jól képzett 

könyvtárostanár, aki átgondolt PR-munkát folytat, és tudatos kapcsolatépítő tevékenységével 

valósítja meg a maga elé tűzött célokat. Kapcsolatteremtése magában foglalja a belső 

kapcsolatrendszer tudatos alakítását az iskolavezetéssel, a tantestület tagjaival, a 

tanítványokkal. A kapcsolatrendszer kifejlesztése az iskolai könyvtár elfogadtatását, az iskolai 

könyvtárról kialakítandó pozitív kép megvalósítását szolgálja.”
11 

Az utóbbi években, ha nem is tudatosan, de folyamatosan alkalmaztam a 

kapcsolatépítés PR jellegű tevékenységét. Ezt szeretném a közeljövőben is továbbépíteni, 

illetve „megcélozni” azokat a csoportokat, amelyekre ma még nem terjed ki könyvtárunk PR 

tevékenysége. 

Ezek a következők: 

 Iskolavezetés 

 Tantestület 

- munkaközösségek 

- osztályfőnökök  

 Diákok 

- tagozatok szerint (alsó, felső) 

- a diákönkormányzat vezetősége 

 Szülők 

Intézményen kívüli kapcsolatok: 

 Kerületi könyvtáros tanári munkaközösség 

 Platán Könyvtár 

 

                                                 
11

 Az iskolai könyvtár mindenki számára a tanítás és tanulás színhelye : az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári 
nyilatkozata / ford.: Celler Zsuzsanna  
In: Könyvtári Levelező/lap, 12. évf. 2000. 4. sz. 5. p. 
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 Belső (iskolán belüli) PR tevékenység 

Az iskolavezetés pénzügyi támogatása biztosítja a könyvtári működés stabilitását, a 

könyvtár személyi-tárgyi feltételeit, a könyvtári program végrehajtásának feltételeit. 

Ezért feléjük az egyik legfontosabb feladat a könyvtári munka jelentőségének tudatosítása. 

Ezért szükséges, hogy ismerjék, értsék, elfogadják a könyvtári programot, s minden erejükkel 

támogassák a szükséges feltételek megteremtését, s valóban az iskola szerves, 

nélkülözhetetlen részének érezzék a könyvtárat, tudatosuljon bennük, a könyvtár és a 

könyvtáros szerepe a tanulás-tanítás folyamatában. 

Az iskolavezetés a lehetőségeihez mérten igyekszik megteremteni a könyvtár működésének 

feltételeit: támogatja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, elismeri a könyvtár 

szakmai és pedagógiai tevékenységét az iskola oktató-nevelõ munkájában. 

Ehhez az alábbi tevékenységeket végzem, illetve tervezem: 

1. Az iskolavezetés számára szükséges információkat, dokumentumokat a lehető 

leggyorsabban szolgáltatja a könyvtár, akár könyvtáron kívüli forrásokból is. 

2. Mivel iskolánkban nincs se pedagógiai, se másfajta folyóirat előfizetés, figyelemmel 

kísérem az FPI könyvtárának heti, internetes témafigyelését, és hetente kiteszem a tanári 

faliújságjára az érdekes, ill. tananyaghoz kapcsolódó cikkeket, ill. jelzem a figyelemre méltó 

cikkeket a vezetőség számára. 

3. Folyamatosan figyelemmel kisérem az iskola számára hasznosítható pályázatok 

megjelenését. 

4. Dokumentálom a könyvtári tevékenységet évi munkaterv, éves beszámolók, 

jelentések, statisztikák készítésével. Az oktatásügyi statisztikákhoz a szükséges adatokat 

naprakészen szolgáltatom. 

A tantestületre irányuló PR munkám alapvető feladatának szintén a könyvtár, a 

könyvtári szolgáltatások, a forrásközpontként működő iskolai könyvtár tudatosítását, valamint 

a könyvtárpedagógiai módszerek szaktárgyi elterjesztését tartom. 

1. Minden tanévben az új kollégák számára bemutatom a könyvtári szolgáltatásokat, a 

kolléga által tanított tartárgy(ak)hoz tartozó és iskolai feladataihoz kapcsolódó 

dokumentumállományunkat. 

2. A tanáriban is elhelyezem a könyvtári nyitva tartás időpontjait. 

3. Bármilyen kéréssel, igénnyel érkeznek tanártársaim a könyvtárba, fontos, hogy 

szívélyesen fogadjam őket, és a lehetőségeimhez képest minél hamarabb és sikeresen 

teljesítsem óhajukat. Ez alkalmat ad arra, hogy megmutassam, mivel tudja segíteni pedagógiai 

munkájukat a könyvtár (ajánló bibliográfiák – pl.: nem nyomtatott anyagokról, versenyekhez, 



 142 

vetélkedőkhöz stb.). (Mostanában igen gyakran kérnek az interneten megtalálható adatokat, 

dokumentumokat, forrásokat, hiszen sokan közülük még nehézkesen használják az 

információkeresés eme formáját, bár már a tanításban szeretnék felhasználni azokat.) 

4. Munkaértekezleteken rendszeresen beszámolok az iskolai könyvtár tevékenységéről. 

5. Közvetlen – tanári faliújság – értesítést kapnak az új szerzeményekről (különös 

tekintettel a szakkönyvekre.) 

6. A munkaközösségek vezetőivel rendszeresen személyesen beszélem meg a 

legfontosabb beszerzéseket. 

7. Hírlevelet készítek a gyarapodásról az adott szaktárgyi kollégáknak. 

A diákok esetében is többirányú a PR tevékenység: 

A tanórán kívüli ismeretszerzéshez kapcsolódóan: szaktárgyi versenyek, vetélkedők könyvtári 

munkán, forráshasználaton alapuló feladatok feladatlapjain keresztül irányul az olvasás 

megszerettetésére, az olvasóvá nevelésre: a magyar- és világirodalom gyermekirodalmi 

klasszikusainak műveiből rendezett vetélkedők, író-olvasó találkozók szervezése (a Platán 

Könyvtár segítségével), könyvajánlás készítése az egyes korcsoportoknak. 

Az iskola forgalmas pontjain és a könyvtárnál lévő faliújságon, valamint a könyvtár blogján 

rendszeresen megjelennek a könyvtári szolgáltatások megismertetésére, a könyvtári 

események bemutatására szolgáló közlemények (pl.: az iskolai kerületi, fővárosi 

könyvtárhasználati verseny helyezettjeinek eredménye stb.) 

Minden osztályban, faliújságon elhelyezzük az iskolai könyvtár adott tanévi nyitvatartási 

időpontjait. Jelenleg készül az iskola internetes honlapjához kapcsolódóan a könyvtár saját 

honlapja. 

A szülőkre irányuló PR tevékenységre a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni, hiszen 

valószínűleg kevés diák szüleinek van elképzelése arról, milyen szerepet játszik az iskolai 

könyvtár a gyerek nevelésében, tanulmányi munkájában. Ezek a tapasztalatok, kapcsolatok 

később a könyvtár támogatásában kamatozhatnak. (Könyvkiadóknál, alapítványoknál, más 

könyvtárakban dolgozó szülők segítségével juthattunk hasznos dokumentumokhoz.) 

 

Külső (iskolán kívüli) PR tevékenység 

A külső kapcsolatokra irányuló PR tevékenység is fontos tényező a könyvtár életében, 

hiszen ezek a kapcsolatok segítik továbbvinni jó hírünket a szakmai fórumok felé. Ezek a 

következők lehetnek: 
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- A kerületi könyvtárostanári munkaközösség munkájában való aktív részvétel (pl.: a 

kerületi Bod Péter verseny szervezése, lebonyolítása; kerületi iskolai könyvtárakon belüli 

„könyvtárközi” kölcsönzés; szakmai megbeszélések stb.) 

- A Fővárosi Pedagógiai Intézettel (szakmai felügyelet) és könyvtárával való 

kapcsolattartás 

Nagyon fontosnak tartom a Platán Könyvtárral kiépített jó kapcsolat folytatását, 

hiszen csak itt van lehetősége diákjainknak „igazi” könyvtárral, könyvtári terekkel találkozni 

a közelben. A könyvtári programjaikra (író-olvasó találkozók, kézműves foglalkozások, stb.) 

rendszeresen eljárunk.. 

 

2.  KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI TANTERV ISKOLÁNKBAN 

Ebben a fejezetben mutatom be, hogy milyen felbontásban, ill. milyen arányban létezik 

a könyvtárhasználati tananyag felépítése a mi iskolánkban. 

Iskolánkban a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek az 1-8. évfolyamon kerülnek 

oktatásra.  Az alsó tagozaton a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretein belül. Az 5. 

évfolyamtól kezdődően a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek befogadó tárgya az 

informatika tantárgy. Az itt megjelenő órákat a könyvtárostanár tartja meg. A szellemi munka 

technikája c. egység befogadó tárgya a magyar nyelv és irodalom tárgy. Ezen ismeretkör 

átadása a magyar szakos, illetve felkérésre a könyvtárpedagógus feladata. 

2. 1.  Célok és feladatok 

Összhangban az iskola Pedagógiai Programjával a Könyvtárpedagógiai Program 

feladata, hogy (a könyvtári állomány segítségével) fejlessze a tanulók személyiségét, neveljen 

a másik ember tiszteletére, a szociális érzékenységre, a környezetért érzett felelősségre. 

Az alsó tagozaton a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításának célja, hogy az 

ismeretek tapasztalati megalapozásával (a könyvek tartalmának megállapítása, ismertetése 

tartalomjegyzék, bevezető, fülszöveg alapján), és a kreativitás fejlesztésével (könyvek 

keresése bármely tantárgyi témához egyénileg vagy társakkal együttműködve) teremtse meg 

az önálló tanulás feltételrendszerét: 

Vezesse be a tanulókat az ismeretszerzési technikák módszereibe (szótárak, 

gyermeklexikonok, gyermekenciklopédiák tanulmányozása) 

Készítsen fel a kézikönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használatára, 

ismeretlen kifejezések magyarázatára, személyekhez, témákhoz kapcsolódó adatok 

gyűjtésére, források azonosítására (szerző, cím, kiadó, a kiadás helye, éve). 
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Teremtse meg a feltételeket az egyéni képességek kibontakozásához, a tanulási nehézségek 

leküzdéséhez. 

A felső tagozaton a könyvtárhasználat célja, hogy a tanulók körében a megfelelő szintű 

kommunikációs, információs kultúra és a könyvtárra alapozott önművelés tevékenységét 

elsajátíttassa. Így az információs társadalom elvárásának megfelelően az iskolai könyvtár 

eszközrendszerével felkészíti a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek, tehetségüknek 

megfelelően a továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre. 

A szellemi munka technikájának elsajátíttatásával teremtse meg a műveltséghez vezető út 

elemeit, biztosítsa a tanulók eligazodását a környezetükben. Adjon módszereket az önálló 

ismeretszerzéshez és fejlessze a tanulókban a tanulási technikákat. Építsen ki jártasságot az 

információk különféle formáinak (szöveges, hangos, virtuális) együttes kezelésében, a 

megszerzett információk kiértékelésében és felhasználásában. Vezessen be a nyomtatott és 

nem nyomtatott információhordozók használatának jogi és etikai alapjaiba, segítségével 

tudjon a tanuló szabályosan idézni és a forrásokra hivatkozni. 

Segítse hozzá a tanulókat a dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak 

megismeréséhez. Mutasson rá a kézikönyvtár tájékozódásban betöltött szerepére, a megfelelő 

kézikönyvek és segédkönyvek kiválasztására. 

Tudjon a tanuló különböző szempontok szerint dokumentumot/információt keresni 

katalógusokban, adatbázisokban. 

2. 2.  Taneszközök 

 Tankönyv, munkafüzet 

 Témazáró feladatlapok 

 Megfelelő állományú, felszereltségű és feltártságú iskolai könyvtár 

 

Szemléltetőeszközök: funkcionális terek, raktározási rend, szolgáltatások, könyvtárhasználati 

szabályok, dokumentumtípusok formai és tartalmi jegyei, katalógus (betűrendes leíró és tárgyi 

katalógusok csak szemléltető jelleggel, számítógépes katalógus), Internet hozzáférés, nem 

nyomtatott és elektronikus dokumentumok használatához szükséges eszközök stb.
12

 

 

                                                 
12 Pontosan lásd: A Művelődési és Közoktatási Minisztérium tájékoztatója a funkcionális taneszközjegyzékről = Művelődési 

Közlöny 1998. 2/II. sz. p. 156-157. 8.1.5.73 –8.2.4.24 tételszám alatt. 
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2. 3.  Helyi Tanterv 

Alsó tagozat 

1. osztály 

Éves órakeret: 5 óra 

Előzetes tudás: iskolaérettség. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A tanulási képesség mint az életkori 

sajátosságoknak megfelelő megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás 

képességének támogatása, fejlesztése. 

Témakörök (tevékenységek/ismeretek): 

 az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása és gyakorlása (beszélgetés a 

tanulás szerepéről, fontosságáról, a tanuláshoz szükséges információk kereséséről és 

kezeléséről - könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés). 

 A könyvtárhasználat alapvető szabályai - a könyvtár használatának rendje 

 a könyvtár szolgáltatásai, a könyvkölcsönzés módja 

 az olvasási szokások alakítása a könyvtárban 

 eligazodás a könyvek, írott nyelvi források, információhordozók világában, könyvek 

válogatása, az önálló feladatvégzés lépéseinek alapozása 

 Könyvek, gyermekújságok jellemző részeinek (pl. tartalomjegyzék) megfigyelése. 

 ismerkedés a gyermeklexikonnal, a gyermeklexikon használata 

Fogalmak. 

Könyvtár, könyvtárhasználati szabályok, helyben olvasás, mesekönyv, ismeretterjesztő 

képeskönyv, gyermekújság, tartalomjegyzék, gyermekújság, lexikon, betűrend, 

tartalomjegyzék. 

Követelmények: 

 A tanuló tudjon igazodni a könyvtárhasználat szabályaihoz 

 Tudjon különbséget tenni a szépirodalmi és az ismeretterjesztő („tudós”) könyvek 

között. 

2. osztály 

Éves órakeret: 5 óra 

Előzetes tudás:  elemi feladat-megoldási műveletek használata 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: a tanulási képesség mint az életkori 

sajátosságoknak megfelelő megismerési, élményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás 

képességének támogatása, fejlesztése. 
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Témakörök (tevékenységek/ismeretek): 

 A könyv szerkezeti elemei: a könyvek jellemző adatainak, részeinek megfigyelése 

(író, cím, kiadó, tartalomjegyzék). 

 A könyv tartalmi elemei: 

 A könyvtári rend; betűrend a könyvtárban 

 Gyermekek számára készült időszaki kiadványok jellemzői 

 Gyermeklexikon és más kézikönyv használata a gyermeklexikon használata, 

tájékozódás a gyermeklexikonokban betűrend segítségével 

 A tartalomjegyzék és a betűrendes útmutató használata 

Fogalmak: 

Betűrend cím, alcím, címlap, szerző, kiadó, oldal, lap, hasáb, bekezdés, tartalomjegyzék, 

betűrendes mutató, címszó, szócikk, élőfej 

Követelmények: 

 A tanuló tudja a könyv részeit. 

 Tudja betűrendbe tenni a könyveket. 

 Tudjon tájékozódni a gyermekkönyvekben a tartalomjegyzékek alapján. 

 Tudjon szócikkeket, fogalmakat keresni a betűrend alkalmazásával a 

gyermeklexikonokban. 

 

3. osztály 

Éves órakeret: 5 óra 

Előzetes tudás: az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási sikerek és 

nehézségek megnevezése. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: az önálló, hatékony tanulás képességének 

fejlesztése 

Témakörök (tevékenységek/ismeretek): 

 A könyvtár terei, állományrészei. 

 A könyvek tartalmi csoportosítása: szépirodalmi (versek, mesék, stb.) ismeretterjesztő 

művek, kézikönyvek (szótárak, lexikonok, enciklopédiák), elektronikus 

információhordozók. 

 Adatok és információk gyűjtésének módjai. 

 Az információk keresése és kezelése. 

 Különböző információhordozók a lakóhelyi és az iskolai könyvtárban. 
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 A könyvtár mint információs központ, a tanulás bázisa, segítője. Ismerkedés 

folyóiratokkal. 

 Médiahasználati szokások alakítása. 

Fogalmak: 

Szépirodalmi művek, ismeretterjesztő művek, kézikönyvek, szótár, lexikon, címszó, 

szócikk, betűrend, hasáb, élőfej, információ, tanulás-tudás-könyvtár fogalmainak 

összekapcsolása, mesefilm, ismeretterjesztő film, dokumentumfilm. 

 

Követelmények: 

 A tanuló tudja megkülönböztetni a gyermeklexikont és szótárt, ismerje a Helyesírási 

szótárt, a Magyar értelmező szótárt. 

 Adott témához tanítói segítséggel tudjon könyvet keresni. 

 A helyes médiahasználati szokások elsajátítása. (Hogyan tévézzünk, videózzunk, 

hogyan használjuk mobilunkat, számítógépünket mint információforrásokat?) 

 Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát. A 

könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. Használja 

az ismert kézikönyveket. 

 

4. osztály 

Éves órakeret: 5 óra 

Előzetes tudás: az önismeret életkornak megfelelő szintje, személyes tanulási sikerek és 

nehézségek megnevezése. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: az önálló, hatékony tanulás képességének 

fejlesztése. 

Témakörök (tevékenységek/ismeretek): 

 Különböző típusú információhordozók (folyóirat, hangkazetta, videofilm, CD-ROM, 

stb.) az iskolai könyvtárban. 

 A gyerekek számára készült folyóiratok (ismeretterjesztő, szépirodalmi). 

 Tájékozódás a szabadpolcon. 

 A betűrendes leíró katalógus szerepe a tájékozódásban. 

 Adatok, információk gyűjtése, felhasználása, rendszerezése, célszerű elrendezésének 

módjai. 

 Médiaismereti alapfogalmak. 
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 Alapismeretek a könyvtár tereiről és állományrészeiről. 

 A könyvek tartalmi csoportjai: szépirodalmi művek, ismeretterjesztő irodalom, 

kézikönyvek, elektronikus információhordozók. 

 A szótárak szerkezeti jellemzői (betűrend, címszó), a szótárhasználat módja. A lexikon 

és a szótár egyező és eltérő vonásai. A lexikonok és a szótárak egyező és eltérő 

tulajdonságai, vonásai. 

 Katalógusok megfigyelése. A könyvtári katalógus tájékoztató szerepe a könyvek és 

egyéb információforrások keresésében. 

 Különböző információhordozók a lakóhelyi és az iskolai könyvtárban. 

 A könyvtár mint információs központ, a tanulás bázisa, segítője. 

 Ismerkedés folyóiratokkal. 

Fogalmak: 

Gyermekfolyóirat, hangkazetta, videofilm, CD-ROM, DVD, diafilm, évfolyam, szám, rovat, 

lényegkiemelés, tömörítés, információ, vázlat, hivatkozás, hírműsor, reklám, tévéshow, 

médiasztár. 

Követelmények: 

 Tudja feladataihoz gyakorlottan használni a gyermeklexikonokat, szótárakat, 

gyermekenciklopédiákat. 

 Ismerjen gyermekfolyóiratokat, tudjon ismeretet szerezni nyomtatott és nem 

nyomtatott dokumentumokból is. 

 Tudjon önállóan könyvet keresni adott témában a könyvtárban. 

 Feladatainak megoldásához szükség szerint vegye igénybe az iskola könyvtárát, illetve 

digitális forrásokat. 

 A könyvekben, gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével igazodjon el. 

 Használja az ismert kézikönyveket. 

 

  Felső tagozat 

Befogadó tantárgyak: informatika, a (könyvtárhasználat témakör)  

 magyar nyelv és irodalom, (a szellemi munka technikája témakör) 

 

5. osztály 

Éves órakeret: 8 óra (6 + 2) 

Előzetes tudás: A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok 

jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete. Betűrendezés. 
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A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári 

segítséggel való alkotó és etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során. 

Könyvtárhasználat  6 óra 

Tantárgy: informatika 

Témakörök: 

 A könyvtár terei, szolgáltatásai. Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és 

állományszerkezetében. A könyvkölcsönzés módja, a tagság feltételei. Olvasási szokások 

alakítása a könyvtárban.(1) Dokumentumtípusok, a nyomtatott dokumentumok (könyv) 

formai, szerkezeti elemei (1)
13

 

 Tájékozódás az ismeretközlő irodalomban: a szakrend mint téma szerinti  csoportosítás (1) 

 Az ETO felosztása, főosztályai (1) 

 Raktári rend, raktári jelzet (1) 

 információfeldolgozás: ismeretszerző olvasás, szócikkek értelmezése (1) 

Fogalmak: 

Könyvtár, kézikönyvtár, könyv, időszaki kiadvány, honlap, CD, DVD, szakrend, ETO(= 

Egyetemes Tizedes Osztályozás), főcsoport, tárgyszó, szépirodalom, ismeretközlő irodalom, 

betűrend, ismerethordozó dokumentumok (hagyományos és nem hagyományos, audovizuális, 

elektronikus), időszaki kiadványok. Címlap, cím, bevezető = előszó, tartalomjegyzék, 

fülszöveg, szerző, kiadó, kiadás helye, ideje, kézikönyvtár, kézikönyv (segédkönyv), szótár: 

egynyelvű, többnyelvű, általános lexikon, életrajzi lexikon, ki-kicsodák, általános 

enciklopédia, szakenciklopédia. 

 

Követelmények: 

- Eligazodás az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában a raktári jelzet 

segítségével. 

- A segédkönyvek használata az információszerzésben. 

- Ismerje a főbb dokumentumfajták jellemzőit, és tudjon információkat keresni az 

életkorának   megfelelő anyagokból. 

- Legyen képes használni az életkorának megfelelő segédkönyveket. 

- Megadott forrásból tudjon tényeket, adatokat kiemelni. 

- Tudja a felhasznált dokumentum főbb adatait megnevezni. 

 

                                                 
13 zárójelben a feldolgozáshoz szükséges óraszám látható 
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A szellemi munka technikája 2 óra 

Tantárgy: magyar nyelv és irodalom 

Témakörök: 

 anyaggyűjtés: téma alapján a szabadpolcról, lexikonból, szótárból (1) 

 közlés: szövegalkotás vázlat alapján, a felhasznált források jelölése (1) 

Fogalmak: 

Forrás, forráshivatkozás, szellemi tulajdon, idézés módja. 

 

Követelmények: 

- Legyen képes ismeretet szerezni lexikonból, szótárból. 

- Tanári segítséggel tudjon dokumentumot keresni tantárgyi témáihoz a szabadpolcon. 

- Legyen képes a felhasznált források önálló azonosítására a dokumentumok főbb 

adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével. 

A továbbhaladás feltételei 

 Legyen képes a könyvtárban elvárt viselkedési szabályok betartására. 

 Legyen képes gyermekkönyvek és folyóiratok szerkezetében eligazodni, a kiválasztott 

szövegrészek tartalmáról beszámolni. 

 

6. osztály 

Éves órakeret: 8 óra (6 + 2) 

Előzetes tudás: A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok 

jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete. Betűrendezés. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári 

segítséggel való alkotó és etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során. 

Könyvtárhasználat  6 óra 

Tantárgy: informatika  

Témakörök: 

 Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati 

jellemzőinek megállapítása; csoportosításuk. (1) 

 A katalóguscédula adatai; a katalógusok fajtái (betűrendes leíró katalógus, számítógépes 

katalógus) (1) Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. (1) 

 A felhasznált források önálló azonosítása a dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, 

hely, kiadó, év) megnevezésével. (1) 
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 A betűrendes leíró katalógus szerkezete, szerepe a tájékozódásban. Anyaggyűjtés a 

betűrendes leíró katalógus segítségével (1) 

 Az iskolai és a közkönyvtár szolgáltatásai (azonosságok, különbözőségek) (1) 

 A kézikönyvek használata az önálló ismeretszerzésben (1) 

Fogalmak: 

Katalóguscédula, raktári jelzet, szakrendi jel, betűrendi jel, Cutter szám, rendszó, szerző, cím, 

közreműködők, illusztráció, kiadási adatok, terjedelem, betűrendes leíró katalógus, 

számítógépes katalógus. 

 

Követelmények: 

- Ismerje a katalóguscédulán a könyv alapadatait. 

- Ismerje a betűrendes leíró katalógus szerkezetét. 

- Ismerje az iskolai és közkönyvtárak szolgáltatásait. 

- Ismerje a nyomtatott anyagok hozzáférésének módját. 

- Tudjon keresni a tartalomjegyzékben vagy betűrend szerint (pl.: lexikonban). 

- Kezelje a digitális (illetve elektronikus) ismerethordozókat. 

A szellemi munka technikája 2 óra  

Tantárgy: magyar nyelv és irodalom 

Témakörök: 

 Időszaki kiadványok, sajtótermékek típusai, szerkezete (2) 

Fogalmak: 

Élőfej, címszó, szócikk, téma, lényegkiemelés, tömörítés, a rövidítések jegyzéke a 

kézikönyvekben, forrás, hírlap, napilap, hetilap, folyóirat, évkönyv, fejléc, borítófedél, 

impresszum, cikk, vezércikk, rovattartalom. 

Követelmények: 

- A tanuló feladataihoz tudjon a betűrendes leíró katalógusból tanári segítséggel 

megfelelő anyagot gyűjteni. 

- Ismerje fel az időszaki kiadványok sajátosságait. 

- Tudjon szabályosan idézni, hivatkozást készíteni könyvből, folyóiratból. 

- Emelje ki a tartalmakból a lényeget, melynek során keresőkérdésekre válaszol. 

A továbbhaladás feltételei: 

 Igazodjon el az iskolai könyvtárban. 

 Tudjon a célnak megfelelő tartalmú irodalmat (ismerethordozót) találni. 

 Ezekből legyen képes kinyerni a szükséges információkat. 
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7. osztály 

Éves órakeret: 8 óra (6 + 2) 

Előzetes tudás: Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. 

Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított használata. Az önálló műre való 

hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az iskolai és lakóhelyi könyvtár 

alapszolgáltatásainak és a különböző információforrásoknak önálló, alkotó és etikus 

felhasználása egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során. 

Könyvtárhasználat  6 óra 

Tantárgy: informatika  

Témakörök: 

 Könyvtártípusok (iskolai, köz-, szak-, nemzeti könyvtár) feladatkör, gyűjtőkör szerint. 

(Különböző típusú könyvtárak megismerése könyvtárlátogatással, ill. közvetett 

forrásokból.)(2) 

 Magyar könyvtárak az Interneten; Magyar Elektronikus Könyvtár; Magyar 

Elektronikus Katalógus; (Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a 

lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban.) (1) 

 A kézikönyvtár összetételének és a tájékozódásban betöltött szerepének megismerése 

(1) 

 A kézikönyvtár használati jellemzőinek megismerése az információkeresésben, 

forráselemzésben, kutatásban, gyakorlati feladatok megoldásában. (1) 

 A kézikönyvtár jellemző könyvtípusainak használata szaktárgyi feladatok 

megoldásában. (1) 

Fogalmak: 

Általános- és szaklexikonok, általános és szakenciklopédiák, szótárak, fogalomtárak, 

kronológiák, katalóguscédula, raktári jelzet, szakrendi jel, betűrendi jel, Cutter szám, 

szakkatalógus, tárgyszókatalógus, számítógépes katalógus, iskolai könyvtár, közkönyvtár, 

szakkönyvtár, egyetemi könyvtár, nemzeti könyvtár, könyvtári gyűjtőkör, könyvtári 

feladatkör, a könyvtár szolgáltatásai, a könyvtár katalógusai, nem hagyományos 

ismerethordozók: CD-ROM, DVD-ROM, oktatóprogramok, adatbázisok, elektronikus 

könyvtár, újsághírek, hírműsorok, tervszerű médiahasználat, közérdekű információk, 

linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték. 
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Követelmények: 

- A nemzeti könyvtár v. szakkönyvtár megismerése (róla szóló dokumentum v. 

látogatás az adott könyvtárban). 

- A tanuló tudja, hogy az iskolai könyvtáron kívül használhatja a közkönyvtárakat is. 

- Tudja, hogy hazánk nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár. 

- Ismerje az Interneten hozzáférhető könyvtárakat, könyvtári szolgáltatásokat. 

- Tudja, milyen könyvtípusok tartoznak a kézikönyvtárhoz. 

- Tudjon információt keresni a kézikönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia, adattár, 

kronológia), az elektronikus katalógusban. 

- Legyen képes kézi- és segédkönyvek használatára tantárgyi témákhoz. 

A szellemi munka technikája 2 óra  

Tantárgy: magyar nyelv és irodalom 

Témakörök: 

 A magyar nyelvhez kapcsolódó kézikönyvek és CD-ROM-ok, oktatóprogramok 

használata az önálló ismeretszerzésben. (1) 

 Egyszerűbb téma önálló vagy csoportos feldolgozása: problémafelvetés, 

forrásválasztás, feldolgozás segítséggel. 

Beszámoló készítése szóban vagy írásban, hivatkozás a forrásra az idézés megfelelő 

módjával, irodalomjegyzék (=bibliográfia) összeállítása adott témában. 

Fogalmak: 

Betűrend, szócikk, tilde, szinonímaszótár, ellentétes fogalmak szótára, értelmező szótár, 

etimológiai szótár, betűrendes mutató, hivatkozás, forrásjegyzék, bibliográfia. 

Követelmények: 

- Tanári segítséggel legyen képes tantárgyi feladataihoz forrást keresni (a könyvtár 

nyomtatott és elektronikus információhordozóinak felhasználásával), a 

forrásszöveget segítséggel feldolgozni. 

- Tudja szabályosan alkalmazni az idézetet, hivatkozást. 

- Tudjon forrásjegyzéket összeállítani segítséggel. 

A továbbhaladás feltételei: 

 Tudja, hogy milyen könyvtípusok tartoznak a kézikönyvtárhoz. 

 Tudjon információt keresni segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia). 

 Szerezzen tapasztalatokat a lakóhelyi közművelődési könyvtárban. 

 Tudja, hogy hazánk nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár. 
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8. osztály 

Éves órakeret: 8 óra (6 + 2) 

Előzetes tudás: Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. 

Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított használata. Az önálló műre való 

hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az iskolai és lakóhelyi könyvtár 

alapszolgáltatásainak és a különböző információforrásoknak önálló, alkotó és etikus 

felhasználása egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során. 

 

Könyvtárhasználat  6 óra 

Tantárgy: informatika  

Témakörök: 

 Tárgyi katalógusok: szakkatalógus, tárgyszókatalógus. (2) 

 Forráskeresés tantárgyi vagy közhasznú problémák megoldásához a könyvtár tárgyi 

katalógusaiban. Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú információ-

források és ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok 

használata. (1) 

 Téma szerinti keresés – kiselőadás, szóbeli vagy írásbeli beszámoló készítése többféle 

forrás felhasználásával. (esetleg PowerPoint-os bemutató készítése). A kiválasztott 

források lényegének rögzítése cédulázással. (2) 

 Önismeret, pályaorientáció, pályaválasztás könyvtári eszközökkel. (Közhasznú 

információs források használata: pályaválasztási útmutató telefonkönyv, adattárak) 

Fogalmak: 

Téma szerinti csoportosítás, ETO, tárgyszó, tárgyszókatalógus, szakkatalógus, számítógépes 

katalógus, számítógépes bibliográfia, elektronikus könyvtár, téma szerinti keresés, cédulázás, 

vázlat, forrásjegyzék, szerzői jog, felhasználói etika, pályaorientáció, pályaválasztás. 

Követelmények: 

- A tanuló tudja, hogy a társzó, illetve szakjelzet a könyv tartalmát fejezi ki. 

- Tudjon a szakjelzet alapján a szabadpolcon ismeretközlő könyveket keresni. 

- Legyen képes – segítséggel – egyszerű keresési feladatokat megoldani a 

tárgyszókatalógus és a szakkatalógus felhasználásával. 

- Tudjon a szakjelzet alapján a szabadpolcon ismeretterjesztő műveket keresni. 

- Tudjon keresni – segítséggel – a számítógépes katalógusban és bibliográfiában 

(=könyvtári adatbázisokban). 
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- Tudjon az információforrások között szelektálni. hitelességeiket megvizsgálni. 

 

A szellemi munka technikája 2 óra 

Tantárgy: magyar nyelv és irodalom 

Témakörök: 

 Szövegalkotás (könyvismertetés, könyvajánlás, kritika) – milyen információk honnan 

kerüljenek a kiselőadásba (a szellemi munka algoritmusa). 

 A szellemi munka technikája: téma szerinti keresés, források kiválasztása, több 

forrásból gyűjtött anyag válogatása, rendszerezése, feldolgozása, forrásjegyzék 

összeállítása. 

Fogalmak: 

Egyenes és függő beszéd, kulcsszó, cédulázás, vázlat, forrásjegyzék, kritika, könyvajánlás, 

könyvismertetés, szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalom jegyzéke. 

Követelmények: 

- Tanári segítséggel legyen képes tantárgyi feladataihoz forrást keresni (a könyvtár 

nyomtatott és elektronikus információhordozóinak felhasználásával), a 

forrásszöveget segítséggel feldolgozni. 

- Tudja szabályosan alkalmazni az idézetet, hivatkozást. 

- Tudjon forrásjegyzéket összeállítani segítséggel. 

A továbbhaladás feltételei: 

 Legyen jártas az önálló könyvtári munkában, a tárgyszó katalógus és a szakkatalógus 

használatában. 

 Legyen képes – segítséggel – egyszerű keresési feladatokat megoldani a tárgyi 

katalógus felhasználásával. 

 Tudjon a közhasznú információs forrásokban keresni, azok ismereteit a gyakorlati 

életben hasznosítani. 

 Legyen képes a választott forrásokat alkotóan és etikusan felhasználni a 

feladatmegoldásban. 
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3.  A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

3. 1.  Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:  

 

 A 2003. évi LXVI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 

módosításáról. 

 Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális alapellátásról és a kulturális tárgyi örökség 

védelméről. 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény és módosításai. 

 A 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendelet a könyvtári állomány 

ellenőrzéséről és az állományból való törléséről. 

 Irányelvek a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendelettel megállapított 

szabályzattal kapcsolatos kérdésekről. 

 A 130/1995. (X. 26.) korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról. 

 A 63/2000. (V.26) korm. rendelet a 130/1995. (X. 26.) korm. rendelet módosításáról. 

 A 28/2000. (IX. 21) rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról. 

 A művelődési és közoktatási miniszter 16/1998.(IV:8.) MKM rendelete a nevelési-

oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 

módosításáról. 

 A művelődési és közoktatási miniszter 5/1998. (II.18.) MKM rendelete tankönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

 Az MKM tájékoztatója a funkcionális taneszközjegyzékről. Ajánlás a 

taneszközfejlesztéshez. (Művelődési Közlöny, 1998. jan. 2.) 

 A 2004. évi XVII. törvény. A tankönyvpiac rendjéről és a közoktatásról szóló 

törvények módosítása. 

 Az iskola pedagógiai programja. 

 

3. 2.  Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok 

 

3. 2. 1.  A könyvtár azonosító adatai 

 

A könyvtár neve: Dr. Béres József Általános Iskola Könyvtára 

Pontos címe: 1031. Budapest Keve utca 41. 
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A könyvtár érvényes bélyegzője: Dr. Béres József Általános Iskola Könyvtára 

A könyvtár állománybélyegzője: 

 

3. 2. 2.  A könyvtár fenntartása, irányítása 

 

Az iskolai könyvtár az iskola szervezetében működik. Fenntartásáról a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ gondoskodik. Az iskola szükségleteinek megfelelő könyvtári 

szolgáltatások kialakításáért a könyvtárat működtető iskola és a fenntartó közösen vállal 

felelősséget. 

A könyvtár működését az iskola igazgatója irányítja és ellenőrzi (napi kapcsolattartó az 

igazgatóhelyettes), az alapdokumentumokban (alapító okirat, pedagógiai program, szervezeti 

és működési szabályzat) foglaltaknak megfelelően biztosítja a könyvtár szakszerű és 

törvényes működtetését. 

 

3. 2. 3.  Szakmai szolgáltatások 

 

Az iskolai könyvtár munkáját szakmai szolgáltató tevékenységével a Mérei Ferenc 

Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, valamint a kerületi Pedagógiai 

Szolgáltató Intézet, az iskolai könyvtári szaktanácsadók, tantárgygondozók, ill. 

munkaközösség-vezetők segítik. 

 

3. 3.  Az iskolai könyvtár gazdálkodása 

 

Az intézmény vezetője az intézmény rendelkezésére bocsátott költségvetési keretek 

alapján biztosítja a könyvtár működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A 

működéshez szükséges anyagi feltételeket az iskola előre tervezetten, az éves költségvetésben 

rögzíti. Az évi fejlesztésre fordítandó összeg megállapítása a pedagógiai programban 

meghatározott dokumentumszükséglet figyelembevételével történik A könyvtár fejlesztésére 

tervezett keretet úgy kell a könyvtárostanár rendelkezésére bocsátani, hogy a  tervszerű és 

folyamatos beszerzés biztosítható legyen. 

Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a könyvtár napi működéséhez szükséges 

technikai eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltételekről. 

A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a 

könyvtárostanár feladata. 
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A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtárostanár felelős. Ezért csak 

beleegyezésével lehet a könyvtár részére a könyvtári keretből dokumentumot vásárolni. 

 

3. 4.  Az iskolai könyvtár feladata 

 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. Gyűjtőkörének 

igazodnia kell a műveltségi területek követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének 

egészéhez, a pedagógiai program megvalósításához. 

A szakszerűen fejlesztett gyűjteményre épülő saját és más könyvtárak által nyújtott 

szolgáltatásoknak biztosítani kell: 

 a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári-tanulói igények teljesíthetőségét, 

 könyvtár pedagógiai program megvalósíthatóságát. 

 

3. 4. 1.  Az iskolai könyvtár alapfeladatai 

 

 Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feldolgozza, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja (kölcsönzi). 

 A gyűjtemény feltárását az érvényes könyvtári szabványok szerint végzi, információs 

tartalmukról sok szempontúan, gyorsan, pontosan visszakereshető helyi adatbázist 

épít számítógépes könyvtári program (SZIRÉN) felhasználásával. 

 A nyomtatott dokumentumokon (könyv, időszaki kiadvány, tartós tankönyv, 

segédkönyv, kotta stb.) kívül gyűjti az iskola kéziratos pedagógiai anyagát (helyi 

pedagógiai program és tanterv, kísérleti dokumentáció, szervezeti és működési 

szabályzat, pályamunkák stb.) és a nem nyomtatott ismerethordozókat (diafilm, 

hanglemez, hang- és videokazetta, írásvetítő transzparens, zenei CD, CD-ROM, 

DVD, multimédia CD stb.). 

 Tankönyvtárat hoz létre a tartós tankönyvekből és segédkönyvekből, az állományrész 

anyagát nyilvántartja és kölcsönzi. 

 Tájékoztat a dokumentumokról és szolgáltatásokról. 

 Könyv- és könyvtárhasználati órák tartását biztosítja. 

 Egységes gyűjteményét hozzáférhetővé teszi a könyvtárhasználók (tanulók, 

pedagógusok, technikai és adminisztratív dolgozók) részére és biztosítja a különböző 

információhordozók használatához szükséges technikai eszközöket. Gyűjteményéből 
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– az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően – letéteket helyez el az iskola 

különböző helyszínein. 

 Saját gyűjteményén és eszközein kívül felhasználja a helyi, regionális, ill. Interneten 

hozzáférhető bibliográfiai és teljes szövegű információs forrásokat; 

 

3. 4. 2.  Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai 

 

o Tanórán kívüli foglalkozások tartását biztosítja. 

o Tájékoztat az iskolai könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, 

szolgáltatásairól. 

o Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében (könyvtárközi 

kölcsönzés). 

o Más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérését biztosítja. 

 

3. 5.  Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 

 

Az iskola pedagógiai programja határozza meg az iskolai könyvtár alapfunkcióját. 

Ebből kiindulva kell az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztését kialakítani. 

Az iskolai könyvtár legfontosabb feladata, hogy az iskolai oktató-nevelőmunka információs 

bázisává váljon, ezért főgyűjtőkörébe tartozik minden olyan dokumentum, amely az iskola 

pedagógiai programja által megjelölt célrendszerben, a műveltségi területek tantervei szerint 

megvalósuló tanulás és tanítás során eszközként jelenik meg. Ide tartoznak a különböző 

tantárgyi programok tankönyvei, a házi- és ajánlott olvasmányok, a tananyaghoz közvetlenül 

kapcsolódó szak- és szépirodalom, a kézikönyvek, a tanári segédkönyvek, a szemléltető 

anyagok és a tanárok alapvető pedagógiai szakirodalmi igényét kielégítő dokumentumok. 

Ezeket a könyvtár teljes körűen gyűjti. 

A tananyaghoz nem közvetlenül kapcsolódó dokumentumok a könyvtár mellékgyűjtőkörébe 

tartoznak. Ezeket szelektálva gyűjti a könyvtár. Az iskolai könyvtár a mellékgyűjtőkörbe 

tartozó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel is biztosíthatja. 

Az iskolai könyvtárak erősen válogatva gyűjtenek, ezért a gyűjtőköri szabályzatnak 

rögzítenie kell az egyes állományrészek speciális sajátosságait. A dokumentumok 

kiválasztása, pedagógiai felhasználása ill. ennek megtervezése, megszervezése a 

könyvtárostanár és a nevelőtestület együttműködését igényli. 
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Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata az 1. sz. mellékletben található. 

 

3. 6.  Gyűjteményszervezés 

 

A folyamatosan és tervszerűen alakított állomány tükrözi az iskola nevelési és oktatási 

célkitűzéseit, pedagógiai folyamatának szellemiségét, tantárgyi rendszerét, pedagógiai 

irányzatait, módszereit, tanári-tanulói közösségét. A szerzeményezés és apasztás helyes 

aránya növeli a gyűjtemény információs értékét, használhatóságát. 

A gyűjteményszervezés alapdokumentumai: 

 A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975(VIII.17.) KM-PM számú együttes 

rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból történő törlésről szóló 

szabályzat kiadásáról; 

 A 3/1975.(VI. 17.) KM-PM együttes rendelethez kiadott irányelvek (Művelődési 

Közlöny, 1978/9. sz); 

 Az MSZ 3448-78 szabvány. 

 

3. 7.  A gyarapítás 

 

3. 7. 1.  A beszerzés forrásai  

 

Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék, és csere útján a gyűjtőköri elveknek 

megfelelően gyarapodik. 

A vásárlás történhet: jegyzéken történő megrendeléssel, előfizetéssel, vagy a dokumentum 

megtekintése alapján készpénzes fizetéssel. 

Az ajándék és a csere mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. Az 

ajándékba kapott dokumentumok átvétele előtt az ajándékozóval tisztázni kell, hogy csak a 

gyűjtőkörnek megfelelő dokumentumok bevételezésére kerül sor. A gyűjteménybe nem illő 

műveket cserére, jutalmazásra használhatjuk fel. 

 

3. 7. 2.  Szerzeményezés  

 

A tájékozódási forrásokban (katalógusok, ajánló bibliográfiák, deziderátum) kijelölt 

dokumentumokat minden esetben összevetem a számítógépes nyilvántartással. 
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A megrendelt dokumentumok átvétele után felmerülő problémákat azonnal jelezni kell a 

szállítónak telefonon és/vagy írásban. 

A beszerzett dokumentumokról egyedi nyilvántartás készül a Szirén program 

segítségével. A különböző típusú dokumentumokat a következőképpen jelölöm és vezetem be 

a számítógépes feldolgozásba: 

 a tartós megőrzésre szánt dokumentumok: könyvek - betűjel nélküli leltári számot 

kapnak, 

 az elektronikus dokumentumok a típusuknak megfelelő betűjelet (+a leltári számot) 

kapnak, pl. VK (videokazetta)(17), HK (hangkazetta)(66) DVD, CD, stb., (ezek 

várhatóan 3 évnél tovább maradnak használatban) 

 nem tartós megőrzésre szánt dokumentumok (amelyek várhatóan 3 évnél kevesebb 

ideig maradnak használatban) jelölése: brosúra (B), tankönyv, segédkönyv (TK), 

periodikum (P), tartós tankönyv (TTK). 

Amíg nem dolgozom fel teljes egészében az állományt a Szirén programban, addig az 

elektronikus dokumentumokról és a nem tartós megőrzésre szánt dokumentumokról papír 

alapú nyilvántartást vezetek. 

 

3. 7. 3.  Számlanyilvántartás 

 

A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő 

könyvelése az iskola gazdasági csoportjának a feladata. 

A folyamatos és egyenletes gyarapítás érdekében a könyvtári keret felhasználásáról 

nyilvántartást kell vezetni. 

A gazdasági-pénzügyi iratok megőrzésére az iskola irattárában kerül sor. 

 

3. 7. 4.  A dokumentumok állományba vétele  

 

Az intézmény számára szerzeményezett dokumentumokat (számla, kísérőjegyzék és a 

dokumentum alapján) könyvtári nyilvántartásba kell venni. 

A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtár 

tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal (címlap verzó, 17. oldal, utolsó számozott oldal) és 

raktári jelzettel (előzéklap, gerinc). 
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3. 7. 4. 1.  Végleges nyilvántartás  

 

Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szánt, hat napon 

belül végleges nyilvántartásba kell venni. 

A végleges nyilvántartás formái iskolánkban: 

 leltárkönyv (EXCEL-táblázatba vezetett adatok nyomtatott formája) 

 számítógépes nyilvántartás 

Számítógépes nyilvántartásra az egyedi nyilvántartás követelményei vonatkoznak. 

A végleges nyilvántartás bármely formája pénzügyi okmány, nem selejtezhető. 

A különböző dokumentumokról külön-külön leltári nyilvántartást vezet a könyvtár, amit a – 

fentebb már jelzett – számítógépes nyilvántartásban is jelölünk. 

 

3. 7. 4. 2.  Időleges nyilvántartás  

 

Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, amelyeket a könyvtár 

átmeneti időtartamra (legfeljebb három évre) szerez be, továbbá a végleges megőrzésre szánt 

periodikumok mindaddig, amíg köttetésre nem kerülnek. 

Az időszaki kiadványok minden egyes számát nyilvántartásba (kardex) kell venni. 

A nevelői kézipéldányokról, gyorsan avuló kiadványokról összesített (brosúra) nyilvántartást 

vezetünk. 

Időleges megőrzésre minősíthetők a következő dokumentumok: 

 brosúrák, alkalmi műsorfüzetek, propagandaanyagok; 

 tankönyvek, módszertani segédanyagok, jegyzetek; 

 tervezési és oktatási segédletek; 

 tartalom alapján gyorsan avuló kiadványok, gazdasági és jogi segédletek, rendelet- és 

utasításgyűjtemények, törvénykönyvek, pályaválasztási és felvételi dokumentumok; 

 kisnyomtatványok, szabványok, prospektusok; 

 kötéstől függően ajánlott és házi olvasmányok, egyéb dokumentumok. 

 

3. 8.  Állományapasztás  

 

Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat. Az állományból a 

dokumentum az alábbi okok miatt törölhető:  

o tervszerű állományapasztás;  
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o természetes elhasználódás;  

o hiány.  

 

3. 8. 1.  Tervszerű állományapasztás  

 

Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell 

vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált, és a természetes elhasználódás következtében 

alkalmatlanná vált dokumentumokat. 

 

3. 8. 1. 1.  Elavult dokumentum kivonása 

 

A dokumentum értékelése alapján történhet, amennyiben azt tartalmi elavulás jellemzi. 

 

3. 8. 1. 2.  Fölösleges dokumentumok kivonása  

 

Fölöslegessé válik egy dokumentum, ha megcsappan iránta a szaktanári - tanulói igény az 

alábbiak miatt: 

o megváltozik a tanterv; 

o változik az ajánlott és házi olvasmányok jegyzéke; 

o módosul az iskola profilja, szerkezete; az idegen nyelvek oktatása, 

o a korábbi szerzeményezés nem követte a gyűjtőköri elveket; 

o csonka többkötetes dokumentumok terhelik az állományt. 

o a kiadvány tartalmilag elavult, 

o a kiadvány iránt a használói igény változása miatt a példányszám egy része 

feleslegessé vált, 

o helyhiány miatt kényszerül a könyvtár a példányszám csökkentésére, 

 

3. 8. 1. 3.  Természetes elhasználódás  

 

Ide sorolhatók azok a dokumentumok, melyek használat közben megrongálódtak. 

Kivonásukra az esztétikai nevelés érdekében is sort kell keríteni. 

 



 164 

3. 8. 2.  Hiány  

 

Az állományból hiányzó dokumentumokat az alábbi címeken lehet kivezetni a 

nyilvántartásból: 

o elháríthatatlan esemény (elemi csapás, bűncselekmény); 

o a kölcsönzés közben elveszett dokumentumok (behajthatatlan és megtérített 

követelés); 

 Ha az olvasó az elveszett dokumentum helyébe ugyanazon mű egy kifogástalan 

állapotban lévő példányát szerzi be, a könyvtár állományában nem történik 

változás: az azonos új kiadvány az elveszettnek a leltári számát kapja. 

o állományellenőrzési hiány (megengedhető és normán felüli). 

 

3. 8. 3.  A törlés folyamata 

 

A végleges nyilvántartásba vett dokumentum törlése a könyvtárostanár javaslata alapján 

az igazgató engedélyével történik. 

Az ideiglenes megőrzésre szánt dokumentumok törlése a könyvtárostanár hatáskörébe 

tartozik, így nem kell engedélyt kérni a nyilvántartásból való kivezetésre. 

Az állományapasztásnál kivont dokumentumok közül a fölösleges példányokat 

felajánlhatjuk az iskola dolgozóinak, tanulóinak, más könyvtáraknak. A megrongálódott 

dokumentumokat hulladékgyűjtés során a diákönkormányzat elszállítja, erről a könyvtáros 

gondoskodik. A bevételből a könyvtári állományt fejlesztjük. 

 

3. 8. 4.  A kivonás nyilvántartása: a jegyzőkönyv  

 

A selejtezett dokumentumokról törlési jegyzéket kell készíteni, majd a gépi 

nyilvántartásból és az egyedi leltárkönyvből, valamint a katalógusból (raktári) törölni kell. 

A végleges nyilvántartásba vett dokumentum kivezetése a leltárkönyvből az igazgató 

aláírásával és az iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik. (A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kivezetés okát, a dokumentumok azonosító adatait.) 
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3. 9.  A könyvtári állomány védelme 

 

A könyvtárostanár a rábízott könyvtári állományért, a könyvtár rendeltetésszerű 

működtetéséért az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül 

felelős. Ezért meghatározott időközönként
14

 meg kell győződnie a könyvtár hiánytalanságáról, 

a nyilvántartások pontosságáról. 

 

3. 9. 1.  Az állomány ellenőrzése (leltározása)  

 

A könyvtár revízióját az iskola igazgatója rendeli el, kivéve, ha személyi változás esetén 

az átvevő könyvtárostanár kezdeményezi az állományellenőrzést. A leltározás végrehajtásáért, 

annak személyi és tárgyi feltételei biztosításáért az iskola igazgatója – mint az iskola 

leltározási bizottságának vezetője – a felelős. 

Az állományellenőrzés során a végleges nyilvántartásba vett dokumentumokat tételesen kell 

egyeztetni az egyedi nyilvántartással. Az időleges nyilvántartásba vett dokumentumok nem 

leltárkötelesek. 

A letéti állományt minden tanév végén ellenőrizni kell. 

A leltározás alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel. 

 

3. 9. 1. 1.  Az állományellenőrzés típusai  

 

 jellege szerint: időszaki vagy soron kívüli; 

 módja szerint: folyamatos vagy fordulónapi; 

 mértéke szerint: teljes körű vagy részleges. 

 

Könyvtárunkban a jelenleg folyó számítógépes feldolgozás egyben állományellenőrzés is, 

hiszen valamennyi dokumentumot kézbe kell venni. 

Az időszaki leltározás közül minden második részleges is lehet. Ezt legalább az állomány 20 

%-ára ki kell terjeszteni. 

Vis maior esetén részleges állományellenőrzést kell végrehajtani, tehát csak a károsodott 

állományrész ellenőrzésére kerül sor. 

 

                                                 
14

 Az állomány ellenőrzését a 3/1975.(VII.17.) KM-PM sz. rendelet szabályozza. 
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3. 9. 1. 2.  A leltározás lebonyolítása  

 

Az állományellenőrzés történhet számítógépes program segítségével is, de 

mindenképpen legalább két személynek kell lebonyolítani. Egyszemélyes könyvtár esetén a 

leltározási bizottság vezetője köteles egy állandó munkatársról gondoskodni, akinek a 

megbízatása az ellenőrzés befejezéséig tart. 

Az állományellenőrzés során kötelező a dokumentumok és az egyedi nyilvántartások 

összevetése. 

 

3. 9. 1. 3.  Az ellenőrzés lezárása  

 

A revízió befejezéseként el kell készíteni a záró jegyzőkönyvet, melyet engedélyezésre 

át kell adni az igazgatónak. 

 

3. 9. 2.  Az állomány jogi védelme 

 

A könyvtárostanár felel a gyűjtemény tervszerű gyarapításáért, a könyvtári beszerzési 

keret felhasználásáért. Így hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára 

dokumentumo(ka)t senki nem vásárolhat. 

Szaktanári beszerzés esetén csak a számla (kísérőjegyzék) és a dokumentum(ok) együttes 

megléte alapján történhet az állományba vétel. 

A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy/és a technikai eszközök 

megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért. 

A tanulók és a dolgozók tanuló-és munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás 

rendezése után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kilépést intéző 

személyt terheli az anyagi felelősség. 

A letéti állományért vagy a szaktanár által tanórára elvitt dokumentumokért a 

dokumentumokat átvevő szaktanár anyagilag is felelős. 

A könyvtár biztonsági zárjainak a kulcsai a könyvtárostanárnál és az iskola titkári 

irodájában (zárt kazettában) helyezendők el. A kulcsok csak az iskola igazgatójának 

jóváhagyásával adhatóak ki. A kulcs kiadását dokumentálni kell. 

A könyvtárostanár hosszantartó betegsége esetén, helyettese részarányos anyagi 

felelősséggel tartozik. Felelősségének idejét rövid jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
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3. 9. 3.  Az állomány fizikai védelme 

 

A könyvtárhelyiségben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. Tűz esetén tilos a 

vízzel oltás! 

A könyvtárból való távozás előtt a helyiségeket központilag áramtalanítani kell. 

A dokumentumokat a lehetőséghez mérten védeni kell a fizikai ártalmaktól (por, fény, 

szélsőséges hőmérséklet, stb.) 

 

3. 10.  Az állományellenőrzési nyilvántartások 

 

3. 10. 1.  Kölcsönzési nyilvántartások  

 

A könyvtárunkban áttértünk a számítógépes nyilvántartásra, de folyamatosan használjuk 

a füzetes nyilvántartást is. A tartós tankönyvek kölcsönzéséről egyéni nyilvántartás készül 

tanévenként nyomtatott formában. 

A szülőket a gyerekek Tájékoztató füzetében/Ellenőrző könyvében tájékoztatjuk a 

kölcsönzés idejéről és a kölcsönzött dokumentum(ok)ról. 

 

3. 10. 2.  A könyvtárhasználati szabályzat  

 

A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti. Egy 

példányát a könyvtár bejáratánál kifüggesztjük, de megfelelő példányszám sokszorosítása 

után a könyvtár bemutatásánál kézbe vehetik az új olvasók is (2. sz. melléklet). 

 

3. 10. 3.  A könyvtárostanár munkaköri leírása  

 

A könyvtárostanár felsőfokú pedagógus végzettséggel és felsőfokú könyvtárosi 

képesítéssel rendelkezik (könyvtárpedagógus), amely megfelel a törvényi előírásnak. Feladata 

az iskolai könyvtár vezetése mint pedagógiai, mint könyvtárosi oldalról. Így felelős a 

könyvtári tervező munkáért (könyvtárpedagógia, könyvtári tervek/beszámolók készítése, 

beszerzés), könyvtári dokumentáció kezeléséért, szervezői feladatok (könyvtárpedagógiai 

célok megvalósítása, könyvtári rendezvények szervezése) teljesít, stb. Részletesen lásd a 3. sz. 

mellékletben. 
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3. 11.  A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása 

 

Könyvtárunk könyvtári állományát egyedi színjellel szerelem fel, hogy a gyerekek is 

könnyebben átláthassák az állományegységeket. 

Ezek: 

 Sárga szín jelöli a meséket és a gyermekverseket. 

 Zöld szín jelöli a kamaszoknak ajánlott szépirodalmi és az általános iskolai 

korosztálynak szánt ismeretközlő műveket. 

 Piros szín jelöli a kézikönyvtár dokumentumait (piros – tilos: csak helyben 

használható) 

A tájékozódást eligazító táblák segítik. 

A dokumentumok elhelyezése is segíti az átláthatóságot: pl. külön egységben helyeztük el  a 

meséket, a felnőtt/kamasz szépirodalmat, a verseket, a mondákat, a drámákat. 

Külön egységként lettek elhelyezve a tartós tankönyvek. 

 

3. 11. 1.  A könyvtári állomány egységei 

 

Állományi bontás: 

 Kézi és segédkönyvtár raktári rendje – szakrendben (Raktári szakjel [ETO] és 

betűrend) 

 Kölcsönözhető állomány raktári rendje – szépirodalom betűrendben, ismeretközlő 

irodalom szakrendben és betűrendi jelben 

 Oktatási segédletek (tankönyvek, tanári segédkönyvek, stb.) raktári rendje: 

tantárgyanként, osztályonként; 

 Periodikák (amennyiben elhelyezésre ill. gyűjtésre kerülnek könyvtárunkban) raktári 

rendje: a friss számok a folyóirattartón, a régebbiek külön állományegységként a 

könyvtár beépített szekrényeiben betűrendben, időrendben 

 Audiovizuális és számítógéppel olvasható dokumentumok raktári rendje: 

dokumentumtípusonként téma, betűrend, folyószámos elrendezésben; 

Az egyes dokumentumtípusoknál a nyilvántartási szám előtt betű jelzi, hogy melyik 

dokumentumtípusról van szó. Minden típus számozása külön-külön történik. 
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3. 11. 2.  Letéti állományok  

 

A letéti állományt a pedagógusok a tanév elején veszik át, és a tanév végén adják vissza, 

az átvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartoznak. A letétekről a könyvtár gépi 

nyilvántartást készít. A könyvtárból kihelyezhetők letétek a tantermekbe, napközis termekbe, 

irodákba (hivatali segédkönyvtár). 

 

3. 12.  A könyvtári állomány feltárása 

 

Az iskolai könyvtár állományát feltárva kell a használók rendelkezésére bocsátani. A 

feltárás kettős célja az állomány reprezentálása, áttekinthetősége, illetve a dokumentumban 

képviselt információ visszakereshetővé tétele.
15

 

Iskolánkban a SZIRÉN integrált könyvtári rendszer segítségével, számítógépes 

adatbevitellel végzem a feltáró munkát.
16

 Az állomány teljes feltártsága a számítógépes 

feldolgozás után biztosítva lesz. 

Valamennyi feltárt dokumentum raktári jelzettel ellátott, ami a visszakereshetőséget biztosítja. 

Mivel eddig az iskolai könyvtár nem rendelkezett cédulakatalógussal, a számítógépes 

feltárás során csak egy raktári katalógust építek, oktatási célból. (A raktári lapokat a raktári 

jelzetek alapján kell elrendezni.) 

Iskolánk könyvtári állománya tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a 

tárgyszavazás. A jövőben a tárgyszavazás rendszerét bővíteni kívánom, mivel ez a 

természetes nyelv közelebb áll a felhasználóinkhoz, hamarabb tudnak a keresett 

információhoz eljutni. 

 

3. 13.   Az iskolai könyvtár Működési Szabályzatának mellékletei 

 

1. sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat  

2. sz. melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat  

3. sz. melléklet: A könyvtárostanár munkaköri leírása 

4. sz. melléklet: Tankönykezelési szabályzat 

 

                                                 
15 Varga Katalin: Az állomány feldolgozása az iskolai könyvtárban 

In: Az iskolai könyvtár: Könyvtárostanárok kézikönyve. Szerk. Celler Zsuzsanna. 

Budapest:OPKM,1998. 107-135.p. 

  
16 A számítógépes adatbevitel megfelel a bibliográfiai leírás szabályait rögzítő Magyar  

Szabványoknak. (MSZ 3424) 
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4.  Összegzés – könyvtárunk küldetés-nyilatkozata 

 

Iskolánk könyvtára az iskola szerves részeként megpróbál olyan szellemi háttér lenni, 

amely eszközrendszerével segíti az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok és 

feladatok elérését. 

Alapvető célunk, hogy megfeleljünk mai, tudásalapú társadalmunk elvárásainak, és 

fölkészítsük diákjainkat a kompetencia alapú tanulásra: legyenek képesek az önálló 

ismeretszerzésre és az információkban való eligazodásra. 

A könyvtár az iskolában folyó munkát és a tanítást szolgálja, és lehetőséget teremt a 

szabadidő kulturált eltöltésére is. Gyűjteménye támogatja a pedagógusok és tanulók munkáját. 

Feladatunknak tekintjük, hogy fölkeltsük és megtartsuk az érdeklődést iskolánk 

dolgozói és diákjai körében  könyvtári szolgáltatásaink iránt. 

Küldetésünk: lépést tartani a digitális kor kihívásaival, megfelelni a tudásalapú 

társadalom követelményeinek, forrásközpontként felkészíteni az élethosszig tartó tanulásra.  

Az iskolai könyvtárnak olyan helynek kell lennie, amely nélkülözhetetlen a mindennapi 

munkavégzésben. 

Célunk, hogy a jövőben emberközpontú, diákbarát iskolai könyvtárunk „fizikai és 

virtuális” látogatóit egyre hatékonyabban és magasabb minőségben, gyors, pontos 

információszolgáltatással tudja majd kiszolgálni. 
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A Dr. Béres József Általános Iskola könyvtárának 

Gyűjtőköri szabályzata 

 

1. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők a Pedagógiai Programunk 

alapján 

 

1.2.  Az iskola alaptevékenysége: 

 

 Általános iskolai nevelés és oktatás 8 évfolyamon; 

 napközis és tanulószobai ellátás; 

 gyermek-és ifjúságvédelem; 

 iskolai könyvtári tevékenység; 

 sajátos nevelési igényű gyermekek integrált képzése. 

 

1.3. A nevelő-oktató munka feladatai: 

 

 sokoldalú személyiségfejlesztés és egyénre szabott képességfejlesztés 

(tehetséggondozás és felzárkóztatás) 

 biztos alapok nyújtása a továbbtanuláshoz, pályaorientáció, 

 az anyanyelv megfelelő szintű elsajátíttatása, 

 korszerű ismeretek nyújtása 

 kommunikációs képességek fejlesztése (számítástechnika, idegen nyelvek) 

 művészeti nevelés (ének-zene és rokon művészeti ágak) 

http://www.opkm.hu/konyvesneveles/%202002/3/15Sarane.html
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 egészséges életmódra nevelés, testi nevelés, szabadidő tartalmas eltöltése, 

 erkölcsi nevelés, 

 lakóhelyünk történetének, nevezetességeinek megismertetése. 

 

Az iskolai könyvtár szerepe és feladata az iskola Pedagógiai Programjában és helyi 

tantervében megfogalmazott célok megvalósításában való közreműködés. Gyűjtőkörét e célok 

figyelembevételével alakítottuk és alakítjuk ki. 

 

1.4. Az iskolán belüli tényezők: 

 

 Az iskola tanulói összetétele. 

 A Nemzeti Alaptantervben, valamint az iskola által alkalmazott 

kerettantervben megfogalmazott alapvető közművelődési, nevelési és oktatási 

feladatok. 

 Az iskola nevelési és oktatási céljai. 

 Az iskola helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere. 

 Az iskola tehetséggondozási és felzárkóztatási programja. 

 

1.5. Az iskolán kívüli tényezők: 

 

 Lehetőség a közeli Platán Könyvtár szolgáltatásainak folyamatos és közvetlen 

igénybevételére. 

 A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének kihasználása. 

 

1.6. A könyvtár iskolán kívüli forrásai, beszerzési kapcsolatai: 

 

 a kerületi iskolák könyvtárai 

 a helyi közkönyvtár (Platán Könyvtár) 

 országos könyvtárak (ODR, OSZK, OPKM, FSZEK, Interneten elérhető egyéb 

könyvtárak) 

 könyvkiadók (pl. Apácai, Mozaik, Műszaki, Nemzeti, Tinta, stb.) 

 könyvkereskedők (Szalay Kiadó, Bookline, stb.) 

 

 



 174 

2. Az állománygyarapítás módjai (a beszerzés forrásai): 

 

 Vásárlás könyvkereskedőktől, kiadóktól számla alapján. 

 Ajándék más könyvtáraktól, intézményektől. jogi és nem jogi személyektől 

térítésmentesen. (Csak olyan ajándékkönyvet fogadunk el, amely beleillik 

könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának elveibe.) 

 Pályázatokon nyert támogatásokból. 

 

3. Könyvtári állományunk jelenlegi helyzete 

 

Állományunk megközelítőleg 6800 egységnyi dokumentumból áll. Ebből könyv kb. 6500 

kötetnyi. Folyóiratot a könyvtár nem gyűjt. (Ennek anyagi és elhelyezés-technikai oka van.). 

A tanáriban található egy folyóirat lista, melyen, az Interneten elérhető folyóiratok és azok 

címei vannak feltűntetve. A nem nyomtatott dokumentumok (videokazetták, CD-k, DVD-

k) 360 feletti egységet képviselnek. Ez elenyésző mennyiség a könyvekhez képest. 

Mennyiségét és minőségét tekintve is igen jelentős a segédkönyvtárunk. Egyre gyarapodó 

része állományunknak a tankönyvek és segédkönyvek, valamint az ezekhez kapcsolódó 

egyéb dokumentumok egysége. Az egyes tudományterületek jelenlegi 

dokumentumállományát elemezve megállapítható, hogy fejlettségével a természettudományok 

– különösen a biológia – és a művészetek területe tűnik ki. 

Fejlett még a nyelv- és az irodalomtudomány dokumentumállománya. Tartalmi értéküket 

vizsgálva kielégítik a gyűjtőköri indoklásban megfogalmazott igényeket, de a példányszám 

még növelhető. 

A történelem szakanyaga mennyiségét nézve jelentős, de szemléletében sürgős és folyamatos 

frissítésre szorul. 

Földrajzi gyűjteményünk dokumentumtípus-választékát színesítenünk kell az elkövetkező 

években. 

Neveléssel és pszichológiával foglalkozó irodalmunk bővítése, korszerűsítése sürgető 

feladatunk. 

A szépirodalom aránya megfelelő, bár jórészt elavult dokumentumokból áll. 

Az utóbbi években igyekeztünk ezt az állománytestet elsősorban a gyermekkönyvek és a 

verseskötetek terén frissíteni. 

(Pályázat útján is sikerült az utóbbi időben beszerezni több modernebb szemléletű ifjúsági 

szépirodalmi művet.). 



 175 

A jövőben AV–dokumentumokkal is gazdagítanunk kellene ezt a gyűjteményt. 

 

4. Az állományalakítás alapelvei 

 

 Elsősorban jól használható kézikönyvtári állományra van szükség, a tanulók 

kutatómunkájának segítéséhez. 

 Az idegen nyelvek oktatásához is igazodnunk kell gyűjteményünkkel 

(nyelvkönyvek, szótárak, hangzó anyagok) 

 A tanulók különböző szociokulturális hátteréből adódóan, a törvényi 

előírásoknak, pénzügyi lehetőségeknek megfelelően szükség van a tankönyvek, 

segédletek egész tanévi kölcsönzésére, a kötelező és ajánlott irodalom 

megfelelő példányszámban történő beszerzésére. 

 

5. A gyűjtőkörbe tartozó dokumentumtípusok: 

 

5.1. Írásos dokumentumtípusok: 

 könyv 

 tankönyv, tartós tankönyv, segédlet 

 periodika: hetilap, folyóirat, évkönyv 

 kéziratok (pl. pályázatok) 

 

5.2. Audio dokumentumok 

 hangkazetták 

 CD 

 

5.3. Audiovizuális dokumentumok 

 Videofilm 

 DVD 

 

5.4. Digitális dokumentumok 

 CD-ROM 

 

6. A főgyűjtőkör és a mellékgyűjtőkör meghatározása 

 

Főgyűjtőkörbe tartoznak az iskola pedagógiai programjából adódó feladatok 

megvalósításához szükséges dokumentumok. A tanulók tantárgyi felkészülését, művelődését 

segítő kiadványok. A pedagógusok szakmai munkáját, önképzését segítő dokumentumok. 
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Mellékgyűjtőkörbe a tanulók tanulmányait, önképzését, szórakozását segítő dokumentumok 

 

6.1. A főgyűjtőkörbe tartozó dokumentumok: 

 

 Iskolai tankönyvek, tanári segédkönyvek 

 Ajánlott és kötelező olvasmányok 

 Iskolai ünnepélyek megrendezéséhez, tanulmányi versenyekhez, 

vetélkedőkhöz, pályázatokhoz szükséges dokumentumok. 

 Helytörténeti kiadványok 

 Munkaeszköz, tanulási segédletként felhasználható ismeretközlő irodalom 

 Szépirodalmi gyűjteményes művek, szöveggyűjtemények 

 Könyvtári tájékoztató munkát segítő általános és szaklexikonok,-

enciklopédiák, szótárak, atlaszok, közhasznú információforrások 

 

6.2. A mellékgyűjtőkörbe tartozó dokumentumok: 

 

 Ismeretközlő irodalom, középszintű, a tanult tárgyakban való elmélyülést, 

tájékozódást segítő irodalom 

 Tanítási órákhoz felhasználható információhordozók 

 Feladatgyűjtemények, példatárak, tesztek 

 Egyéni művelődést szolgáló igényes szépirodalom 

 Pedagógiai módszertani szakirodalom 

 

6.3. Gyűjtőkörünkből kizárt dokumentumok: 

 

 Könyvritkaságok, régi könyvek (kivéve az iskola muzeális gyűjteményében 

lévő, ill. az iskola történetére vonatkozó, vagy ajándékozással birtokunkba 

kerülő dokumentumokat). 

 A túlzottan részletkérdéseket tárgyaló felsőszintű szakirodalom. 

 A kifejezetten szaktudományi demonstrációs anyag. 

 Irodalmi, esztétikai, tudományos értéket nem képviselő szórakoztató 

szabadidős tevékenységet kielégítő dokumentumok. 

 Iskolatípusunknak nem megfelelő jegyzetek, tankönyvek, egyéb 

dokumentumok. 
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7. A gyűjtés terjedelme, mélysége 

 

Az iskolai könyvtár folyamatosan, tervszerűen, arányosan és válogatva gyűjti a helyi 

pedagógiai programnak megfeleltetett dokumentumokat. A könyvtár gyűjtőköre általános 

jellegű: a tudományterületek nagy részét öleli fel, de az anyagi lehetőségeket, az életkori 

sajátosságokat, valamint a tárolási szempontokat figyelembe véve, válogatva gyűjtjük a 

különböző műveltségi területek irodalmát. Célunk olyan könyvtári állomány biztosítása, 

amely bármely tantárgy keretében felmerülő kérdésre, problémára választ, megoldási 

lehetőséget adó dokumentumokkal rendelkezik. 

 

7.1. Kézikönyvtári állomány 

 

Gyűjtendőek a műveltségi területek alapdokumentumai: 

 általános és szaklexikonok (1-3 pld.), 

 általános és szakenciklopédiák (1-3 pld.), 

 egynyelvű és többnyelvű szótárak (értelmező, helyesírási, idegen szavak, 

etimológiai, nyelvtörténeti, szinoníma, stb) (teljességre törekedve közepes 

példányszámban) 

 kétnyelvű szótárak (a tanított nyelvekből kiemelten a csoport létszámának 

megfelelően) 

 kronológiák, határozók, fogalomgyűjtemények (1 vagy kis pld.) 

 kézikönyvek, összefoglalók (válogatva 1-3 pld.) 

 atlaszok, adattárak (válogatva 1-3 pld.) 

 tantárgyakhoz kapcsolódó nem nyomtatott ismerethordozók. (válogatva 1-3 

pld.) 

 oktatási segédletek (válogatva 1-3 pld.) 

 helytörténeti kiadványok (válogatva 1-3 pld.) 

 az iskola által kiadott dokumentumok, videofelvételek, iskolaújság (válogatva 

1-3 pld.) 

 

7.2. Ismeretközlő irodalom 

 

Gyűjtendőek: 

 a helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő és szakkönyvek, 
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 a tantárgyakhoz meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, 

 a tanulói munkáltatáshoz használható dokumentumok. 

 

7.3. Szépirodalom 

 

Gyűjtendőek: 

 a tantárgyak tantervi és követelményeinek megfelelő kiadványok, 

 tantervben meghatározott antológiák, 

 házi és ajánlott olvasmányok, (kiemelten teljességre törekedve 5 tanulónként 1, 

illetve 10 tanulónként 1 pld.) 

 életművek, 

 népköltészeti irodalom (erősen válogatva 1 pld.) 

 antológiák (válogatva 1 pld.) 

 kiemelkedő, de tananyagban nem szereplő magyar és külföldi szerzők művei 

(erősen válogatva 1 pld.) 

 ifjúsági regények, verseskötetek (erősen válogatva 1-3 pld.) 

 regényes életrajzok, történelmi regények (erős válogatással 1-2 pld.) 

 

7.4. Pedagógiai gyűjtemény 

 

Válogatva gyűjtendők (1 pld.) 

 a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumai  

 pedagógiai és pszichológiai lexikonok és enciklopédiák, 

 fogalomgyűjtemények szótárak 

 pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók, 

 a pedagógiai programban meghatározott nevelési és oktatási cél 

megvalósításához szükséges szakirodalom, 

 az alkalmazott pedagógia, lélektan és szociológia különféle területeihez 

kapcsolódó művek, 

 a tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei, 

 a tanításon kívüli foglalkozások dokumentumai, 

 a tehetséggondozás és felzárkóztatás irodalma, 

 az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények, 

 oktatási intézmények tájékozatói, 
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 általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok, 

 az iskola történetéről szóló dokumentumok. 

 

7.5. Könyvtári szakirodalom (a könyvtárostanár segédkönyvtára) 

 

Kiemelten gyűjtendők (1 pld.) 

 feladatgyűjtemények, óraleírások, könyvtárhasználati könyvek 

Válogatva gyűjtendők (1 pld.) 

 a könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák, 

 könyvtári jogszabályok, irányelvek, 

 az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok, segédanyagok. 

 a feldolgozó munkához szükséges segédletek 

 olvasásra neveléssel kapcsolatos módszertani munkák válogatva 

Erősen válogatva 1 pld.) 

 iskolai könyvtár pedagógiával foglalkozó módszertani irodalom, 

 

7.6. Tankönyvtár 

 

Gyűjtjük elsősorban az alábbi tantárgyak tanításához szükséges tartós tankönyveket (a 

pedagógusok szükségleteinek megfelelően, illetve tartós tankönyvként) (1 pld.) 

 Magyar nyelv és irodalom, 

 Matematika, 

 Angol, német nyelv, 

 Természetismeret, Környezetismeret, 

 Fizika, Kémia, Biológia, 

 Földünk és környezetünk, 

 Művészetek, 

 Ének-zene, Rajz és vizuális kultúra, Mozgókép és médiaismeret, 

 Hon-és népismeret, 

 Etika, ember-és társadalomismeret, 

 Történelem és állampolgári ismeretek, 

 Informatika, Számítástechnika, Könyvtárhasználat, 

 Technika és életvitel, Egészségtan, 

 Testnevelés és sport, 

 Osztályfőnöki. 
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7.7. Hivatali segédkönyvtár 

 

Gyűjtendőek az iskola vezetősége részére az iskola nevelő-oktató munkájának 

 irányításával, 

 igazgatásával, 

 gazdálkodásával, 

 ügyvitelével, 

 munkaüggyel kapcsolatos kézikönyvek, jogi és szabálygyűjtemények. 

 

7.8. Kéziratok 

 

Gyűjtendőek: 

 az iskola pedagógiai dokumentációi, 

 pályázati munkák, 

 iskolai rendezvények forgatókönyvei, 

 iskolatörténeti dokumentumok. 

 

7.9.  Az iskolatörténet és az iskola pedagógiai dokumentációja területén 

 

Teljességre törekedve gyűjtjük iskolánk 

 Szervezeti és Működési Szabályzatának, Pedagógiai Programjának aktuális 

példányait, 

 helyi tantervét; 

 iskolánk és könyvtárunk történetére vonatkozó ismerethordozókat; 

 a tanév kiemelkedő eseményeit (pl. ünnepélyek, műsorok, vetélkedők, 

versenyek) megörökítő dokumentumokat, 

 iskolánk tanárai és diákjai által alkotott tanulmányokat, pályaműveket, 

iskolánkban szerkesztett újságokat, kiadványokat, AV– dokumentumokat, 

 iskolánkra vonatkozó helyi és országos sajtóközleményeket, AV– anyagokat. 
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Könyvtárhasználati Szabályzat 

 

1.  A könyvtárhasználók köre 

 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait és használati rendjét a helyi pedagógiai programnak, 

a könyvtárhasználati tanterveknek megfelelően, a helyi adottságok figyelembevételével 

szervezi meg. 

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvárat az iskola 

tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. 

Az iskolai könyvtárba a beiratkozás és a szolgáltatások igénybe vétele díjtalan. 

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására, Minden 

diák és dolgozó, amíg az iskola tanulója/dolgozója, a könyvtár szolgáltatásait térítésmentesen 

igénybe veheti. Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni. 

A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás 

rendezése után történhet. 

 

2.  A könyvtárhasználat módja 

 

A könyvtár alapszolgáltatásai: a dokumentumok helyben olvasása, kölcsönzése, és a 

tanítási folyamat keretében csoportos használatuk biztosítása. 

 

2. 1.  Helyben használat  

 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, és szolgáltatásaival az 

iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtárhasználók 

számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát. 

A könyvtárostanár szakmai segítséget ad: az információhordozók közötti eligazodáshoz, 

az információk kezeléséhez, a szellemi munka technikájának alkalmazásához, a technikai 

eszközök használatához. 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: 

 kézikönyvtári állományrész;  

 különgyűjtemények (folyóiratok, AV dokumentumok, stb.).  

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt 

esetben (pl. versenyre való készülés) a könyvtár zárása és nyitása közötti időre tanulók is 

kikölcsönözhetik. 
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2. 2.  Kölcsönzés 

 

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni. 

Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel 

szabad. Könyvtárunkban jelenleg füzetes kölcsönzési módszert alkalmazunk, de 

párhuzamosan a számítógépes kölcsönzés is működik. Az átvételt a kölcsönző aláírásával, a 

dokumentum visszaadását pedig a könyvtárostanár aláírásával (szignójával) kell hitelesíteni. 

A kölcsönzés tényét a tanulók Tájékoztató füzetébe, illetve az Ellenőrző könyvébe is 

rögzítjük a kölcsönzés dátumával és a dokumentum címével. Egy alkalommal az 1-4. 

osztályosoknak 1 kötet, az 5-8. osztályosoknak 2 kötet könyv kölcsönözhető. A kölcsönzés 

időtartama négy hét. A kölcsönzési határidő két alkalommal meghosszabbítható. A 

visszahozott könyvet a könyvtárosnak kell átadni, aki elvégzi a visszavételi adminisztrációt. 

A piros csíkkal jelzett kézikönyvek csak helyben használhatók. 

A kézikönyveket a nevelők egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetik, amit a napi 

kölcsönzési füzetben rögzíteni kell. A tanulók tanórára nem kölcsönözhetnek tankönyvet, 

kivéve a tartós tankönyveket.(Felszerelését mindenki hozza magával.) 

Pedagógusok a dokumentumokat a szükséges időre (legfeljebb egy tanévre) 

kölcsönözhetik. A korlátozások egyénenként feloldhatók. Tankönyvek, oktatási segédletek 

mindenki számára a szükséges időtartamra igényelhetőek  

Az elvesztett vagy megrongált (firkálás, kivágás, szakadás, hiány) dokumentumot az 

olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár által meghatározott más művel 

pótolni, vagy meg kell térítenie a könyv forgalmi értékét, illetve az okozott kárt. 

Tanév végéig minden kikölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatni. 

A nyári időszakra csak rendkívül indokolt esetben /külön engedéllyel/ lehet könyvet 

kiadni. 

A nem teljesíthető igények esetében más (közművelődési) könyvtárba kell irányítani az 

olvasót, illetve indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzéssel kell megpróbálkozni.  

Az olvasó tanulói vagy dolgozói jogviszonya megszűnése előtt köteles rendezni 

könyvtári tartozását. 

 

2. 3.  Csoportos használat 

 

Nyitvatartási időben lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára, 

könyv- és könyvtárhasználati órák, könyvtárhasználatra épülő szakórák és egyéb csoportos 

foglalkozások megtartására. 
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Tanteremhiány miatt a könyvtárban tartott szakórákon a könyvtári rendszabályok 

érvényesek. Bár a könyvtári szakórát a szaktanár vezeti, a könyvtárostanárnak szakmai 

segítséget kell adnia a szakórák, foglalkozások előkészítéséhez, lebonyolításához. 

A NAT alapján kidolgozott helyi tantervben előírt 5-8. évfolyamra vonatkozó könyv- és 

könyvtárhasználati órákat a könyvtárostanár tartja és értékeli a munkát. 

 

4.  A könyvtár nyitvatartási rendje 

 

A nyitvatartási idő mértékét az érvényes jogszabály szerint kell meghatározni, és fel kell 

tüntetni az iskola órarendjében, valamint az éves munkatervben. 

A könyvtár nyitvatartási rendje a könyvtáron kívül, jól látható helyen található. 

Az iskolai könyvtárból szeptember 1-től május 31-ig lehet kölcsönözni. 

Az iskolai könyvtár nyitva tartása heti 22 óra, és a hét minden napján nyitva található. 

Az iskolai könyvtár feladata, hogy a tanítási napokon biztosítsa használói (tanulók, 

pedagógusok, a nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók, adminisztratív 

alkalmazottak) számára a könyvtárhasználat jogát, megfelelő időpontban a nyitva tartást. 

Tanítási szünetekben a könyvtár zárva tart. 

 

5.  A könyvtár egyéb szolgáltatásai 

 

Tájékoztató szolgálat keretében a könyvtárostanár eligazítást ad a könyvtár és 

dokumentumai használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli 

adatszolgáltatást nyújt; 

Segíti az iskolai munkához, a különböző versenyekhez szükséges irodalomkutatást, 

esetenként témafigyelést. 

Közreműködik a könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások 

rendszerének kialakításában, előkészítésében, megtartásában; Az adott tárgyi feltételeken 

belül az iskola gyűjteményében megtalálható dokumentumokról - a megfelelő jogszabályok 

figyelembe vételével - másolatot is készíthet. Az anyagok másolatát kölcsönözni nem szabad, 

csak oktatási segédletként használhatók; 

Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el: szaktantermekben, napközis 

termekben, tanulószobában, stb. A letéti állományt a tanév elején veszik át, és a tanév végén 

adják vissza a megbízott nevelők, akik az átvett dokumentumokért anyagi felelősséggel 

tartoznak. 
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A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról a könyvtárban lelőhely-nyilvántartást kell 

vezetni. 

Tanteremhiány miatt a könyvtárban tartott szakórákon a könyvtári rendszabályok érvényesek. 

A könyvtár használóinak, olvasóinak kötelessége a könyvárhasználati szabályzat betartása. 

A könyvtárhasználat szabályait a könyvtárban jól látható helyen kell elhelyezni. 

 

 

A könyvtáros tanár munkaköri leírása 

 

Név: Gálné Eichberger Éva 

 

Munkakör: könyvtár szakos tanár 

Szervezeti egység (munkahely): Dr. Béres József Általános Iskola 

Munkarend: hétfő - péntek 

Előírt szakképzettség: főiskola 

Egyéb szakképzettség: egyetem 

Munkáltatói jog gyakorlója: igazgató 

Szakmai irányítás: munkaközösségi vezető 

Helyettesítés, (betegség, szabadság esetén): szükség szerint 

 

1.  A könyvtáros tanár munkaideje  

 

Heti 40 óra, ami a 11/1993. (XII. 20.) MKM rendelet és a Közoktatási Törvény alapján 

a következőképpen alakul:(ld. Iskolakönyvtáros, 3. évf. 1999. 3. sz. 13. p.) 

 

 22 óra kölcsönzés, nyitva tartás 

 7 óra könyvtári feldolgozó munka 

  3 óra könyvvásárlás, kapcsolatépítés 

 8 óra iskolán kívüli felkészülési munka, önképzés 

 

2.  Munkatevékenységek 

 

2. 1.  Kölcsönzési idő alatt (heti 22 órában): 

 

2. 1. 1.  Olvasószolgálat 

 

 A könyvtári nyitvatartási idő alatt biztosítja a könyvtár zavartalan használatát a 

pedagógusok és a tanulók számára. Ellátja a kölcsönzéssel kapcsolatos teendőket, a 

kölcsönzési nyilvántartást vezeti. 
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2. 1. 2.  Könyvtári tájékoztatás: 

 

 Segít a tanulóknak az iskolai és a szorgalmi feladatok megoldásában. 

 Segít a keresett dokumentum vagy információ megtalálásában 

 Versenyre, felvételire, pályázatra jelentkezőket ellátja szakirodalommal. 

 Anyagot gyűjt, irodalomkutatást végez, az olvasók igényei szerint. 

 A tanárok és diákok órai felkészüléséhez, pályázatok elkészítéséhez biztosítja a 

szakirodalmat az iskolai könyvtárban fellelhető anyagból. 

 Tájékoztatja a szaktanárokat a megjelenő és a könyvtárba érkező új könyvekről. 

 

2. 1. 3. Könyv- és könyvtárismereti óra: 

 

 Részt vesz a könyvtárhasználatra épülő szakórák előkészítésében. (szakórák 

irodalommal való ellátása) 

 Könyvtárismereti órákat tart. 

 Egyéb, könyvtárban megtartható foglalkozásokat szervez és tart. (pl. kézműves 

foglalkozás, vetélkedők) 

 

2. 1. 4.  Könyvtár-pedagógia: 

 

 Szervezi a könyvtár pedagógiai felhasználását. 

 Tájékoztatja a tantestületet a tanulók könyvtárhasználatáról. 

 Bekapcsolódik az iskola pedagógiai programjába. 

 Nevelőtestületi és egyéb iskolai értekezleteken képviseli a könyvtárat. 

 Felkészül a könyvtárhasználati órák megtartására. 

 Részt vesz az iskola életében, rendezvényein, programjaiban. 

 

2. 1. 5.  Rendezvények 

 

 Megszervezi és lebonyolítja az évenként sorra kerülő "Bod Péter" könyvtárhasználati 

vetélkedőt a 3-4.o., az 5-6.és a 7-8. évfolyamos tanulók részére. 

 Felkészíti a versenyzőket, és képviseli az iskolát a kerületi, ill. a fővárosi szintű 

versenyeken. 

 

2. 2.  Feldolgozási idő alatt (heti 7 órában) 

 

 Az állomány tervszerű gyarapítását végzi (rendszeres dokumentum rendelés). 
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 A könyveket állományba veszi, beleltározza, a leltárkönyveket pontos vezeti. 

 Számítógépes nyilvántartást vezet. 

 Törli az állományból a tartalmilag elavult, kötészetileg megrongálódott, behajthatatlan 

könyveket. Törlési jegyzéket készít. 

 A könyvtár ügyvitelével kapcsolatos feladatokat végzi. 

 A könyvtár éves munkatervét készíti el. Év végén beszámolót készít a könyvtár 

munkájáról. 

 Elvégzi az új könyvek bevételezését, szerelését, raktári rendbe sorolását. 

 Elvégzi új könyvek számítógépes feldolgozását. 

 A tartós tankönyvek könyvtári beszerzésével, adminisztrációjával kapcsolatos 

feladatokat látja el. 

 Javaslatot készít a költségvetés tervezéséhez, és figyelemmel kíséri a könyvtári 

célokra jóváhagyott összegek tervszerű és gazdaságos felhasználását. 

 Részt vesz a könyvtár időszakos vagy soros leltározásában, állományellenőrzést végez 

meghatározott időközönként. 

 Az év végi jutalomkönyvekkel kapcsolatos pénzügyi elszámolást kíséri figyelemmel. 

 Ügyel a könyvtári rend fenntartására, az állományvédelemre. 

 A kézikönyvtári állomány rendjét folyamatosan biztosítja (könyvek visszaosztása). 

 Könyvtári nyomtatványokat szerez be. 

 A könyvtári letéteket kezeli. 

 Felszólítja a késedelmes olvasókat, behajtja a könyvtartozásokat, különös tekintettel az 

év végi zárásokra. Az állományból kivonandó dokumentumok törlésével kapcsolatos 

feladatokat látja el. 

 Napi és havi statisztikákat készít a könyvtárlátogatók és a kikölcsönzött kötetek 

számáról, ezt felhasználva félévi / év végi statisztikai beszámolót készít. Munkanaplót 

vezet. 

 

2. 3.  Iskolán kívüli tevékenység:  (heti 8 órában) 

 

 Figyelemmel kíséri a könyvtári szakirodalmat. 

 Szakmai ismereteit önképzés útján is gyarapítja. 

 Részt vesz a könyvtárosok részére szervezett továbbképzéseken, értekezleteken. 

 Szakmai kapcsolatot tart fenn más iskolai könyvtárakkal. 

 Szakmai kapcsolatot tart fenn egyéb intézményekkel (területi könyvtárak, PSZI). 
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 Részt vesz a munkaterv, a statisztikai jelentés, a beszámolók elkészítésében. 

 Központi értekezleteken képviseli az iskolakönyvtárat. 

 Részt vesz a tantervkészítésben a könyv- és könyvtárismereti órák megtartásához (a 

kerettanterv alapján). 

 

Jelen munkaköri leírás 2012. szeptember 3-án lép életbe. 

Budapest, 2012. szeptember 3. 

Munkaköri leírást kiadta: 

  .................................................................  

 Bánhegyi Ferenc  

 igazgató 

 

 

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és a megtartásáért felelősséget vállalok: 

 

 

  .................................................................  

 dolgozó 

 

Budapest, 2012. ……………………………….. 

 

 

 

 

A tankönyvellátás könyvtári szabályozása 

 

A tankönyvtámogatás megállapításáról, az iskolai tankönyvellátás megszervezéséről, 

a tankönyvrendelés helyi rendjéről szóló szabályzatot az iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza. 

„A tankönyveket külön gyűjteményként kell kezelni, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és 

használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzatban kell rögzíteni.” (20/2012 

EMMI rend. 163.§ (5)) A tankönyvtári szabályzat a könyvtári SZMSZ melléklete (20/2012  

EMMI rend. 163.§ (3)e).  
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1.  A tankönyv és tartós tankönyv kölcsönzésével kapcsolatos szabályozások  

 

1. 1.  A tartós
17

 tankönyv beszerzése 

 

Tartós az a tankönyv, mely 

 tartalmi és fizikai minősége alapján több éven keresztül használatra alkalmas, 

 a tankönyvtámogatás 25%-ának felhasználásával vásárolt (ajánlott és kötelező 

olvasmányok, szótárak, atlaszok, elektronikus adathordozón rögzített 

tananyagok, kispéldányszámú tankönyvek).  

A tartós tankönyv fogalma kibővíthető bármely oktatást segítő, hagyományos és nem 

hagyományos dokumentummal, ha azt a szülői szervezet jóváhagyja. 

A tankönyveket a mindenkori kinevezett tankönyvfelelős rendeli, kezeli (a számlát és 

szállítólevelet), aki egyeztet a könyvtárossal a rendelést, fejlesztést illetően. 

 

A tartós tankönyv összegének felhasználására a könyvtárostanár a felmérés alapján 

javaslatot tesz. A nevelőtestület minden év június hó 30-ig meghatározza, döntésével 

megerősíti, a beszerzésre javasolt, a tankönyvtámogatás legalább 25 százalékát jelentő 

összegű, a tartós tankönyv fogalmának megfelelő dokumentumok beszerzését. 

A könyvtárostanár elkészíti és közzéteszi (faliújság, honlap) azon tartós tankönyvek 

jegyzékét, amelyek a könyvtárból kölcsönözhetőek. 

 

1. 2.  A tartós tankönyv kezelésének szabályzata 

 

 Dokumentumtípusonként egyedi nyilvántartásba kerülnek a szótárak, kötelező 

olvasmányok, egyéb alkotások, amelyeket a szülői munkaközösség és a 

tantestület jóváhagyásával kerültek beszerzésre. 

 Időleges brosúra
18

 nyilvántartásba kerülnek (3/1975 KM-PM rendelet) azok a 

tartós tankönyvek, amelyeket a tanulók a könyvtárból tartós használatra 

kölcsönöznek (igényfelmérés alapján) 

 Az iskolai könyvtári állományba került dokumentumok csak könyvtári 

bélyegzés és nyilvántartásba vétel után kölcsönözhetők. 

 

1. 3.  A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje 

 

                                                 
17

 A könyvtáron keresztül biztosított tanulói tankönyv. 
18

 Számítógépes, csoportos nyilvántartás. Alapja a tankönyvátvételi lap, az iskolai tankönyvrendelés szerint. 
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 Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 

tankönyveket (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) 

kapják meg használatra a tankönyvtárból. szeptembertől 01-től június 15-ig; egy 

tanévre. 

 Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik ki, 

és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják. 

 A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és 

rendeltetésszerűen használni. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a 

kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálódásából származó kárt az iskola 

szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint az iskolának 

megtéríteni. 

 Tankönyvet csak egész évre kölcsönzünk. Ez vonatkozik a letétbe (szaktantermekbe) 

kihelyezett kispéldányszámú tankönyvekre is. 

 

1.4. A köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyvek csoportja 

 

13/2014. tanévtől az általános iskolák első évfolyamától az iskola köteles tartós tankönyvet 

rendelni adott tantárgyból, melyet az iskola könyvtári állományában külön gyűjteményként 

kell kezelni, melyet a tanulók legalább négy tanéven keresztül használnak. 

 

1.5. A tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményű tankönyvek csoportjai: 

 

1. csoport: 

Maximum 4 évig használt tankönyvek, ide tartoznak: 

 

Földrajzi Atlasz 

Történelem Atlasz 

 

2. csoport: 

Meghatározott tanévre szóló tankönyvek (1, 2 évig használatos tankönyvek) 

 

3. csoport: 

Munkafüzetek, munkatankönyvek, amelyekben kitöltendő írásbeli feladatok vannak 

melyek nem kerülnek eseti leltárba. 

 

Az 1. és 2. csoport tankönyveit egyedi nyilvántartásba kell venni.  

A 3. csoport tankönyvei munkafüzetek, munkatankönyvek, amelyekben kitöltendő írásbeli 

feladatok vannak, ezek nem kerülnek eseti leltárba 

 

1. 6.  Kártérítés szabályozása iskolai tulajdonú tankönyv esetén  

 

Jogszabály (2007. évi XCVIII. tv. a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 

módosítása) rendelkezik a kártérítés kérdésével. 

Meg kell téríteni a tankönyv árát: 

 ha elveszik; 

 megrongálódik. 
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 A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási 

segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen 

használni, és minden lehetséges módon védeni az elhasználódástól, azokba beleírni, 

aláhúzni a szöveget nem lehet.  

 A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv 

elvesztésével, megrongálódásával okozott kár megtérítésére köteles. 

 A megrongált, vagy elveszett tankönyveket a diákok a beszerzési ár 100 %-ával 

kötelesek megtéríteni, vagy az adott tankönyv megegyező kiadású példányával 

pótolni. A rongálás mértékét mindig az iskolai könyvtáros méri fel, és dönti el, hogy 

az adott tankönyv használható-e még a következő évfolyamokban, vagy sem. A 

térítési díjat az iskolai könyvtár újabb tankönyvek beszerzésére fordítja 

 Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul 

nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát 

kell kifizetnie: 

- az első év végén a tankönyv árának 75 %-át 

- a második év végén a tankönyv árának 50 %-át 

- a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át. 

 A térítési díj megállapítása a könyvtári nyilvántartás alapján történik, és az iskolai 

könyvtáros végzi. A diák (ill. gondviselője) a könyvtáros által megállapított összeget 

köteles befizetni a fenntartó számlájára, legkésőbb a tanév utolsó tanítási napjáig.  

 

1.7. A tartós tankönyvek kölcsönzésével kapcsolatos egyéb tudnivalók 

 

 A könyvek visszaszolgáltatása ill. megtérítése minden tanév végén megtörténik. 

 Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok, ill. szüleik dönthetnek úgy is, hogy nem a 

könyvtári állományból kölcsönzik ki a szükséges tankönyveket, hanem megveszik 

azokat! A diák (ill. a szülő) a tankönyvrendelés előtt köteles eldönteni, és arról írásban 

nyilatkozni, hogy mely könyveket kéri az iskolai könyvtárból, ill. mely könyveket 

veszi meg, későbbi módosításra már nincs lehetőség. 

 Az ily módon megvásárolt tankönyvekre természetesen nem vonatkoznak a könyvtári 

szabályok. 

 Az iskola tanulóinak törvényes képviselői az ingyenes tankönyvek átvételekor 

aláírásukkal igazolják, hogy átvették a tankönyveket, és hogy jelen szabályzat minden 

pontját önmagukra nézve kötelezőnek elismerik. 

 Az ingyenes, kölcsönzött tankönyvek megvásárlására is lehetőséget nyújtunk. Ezt 

legkésőbb a tankönyvrendelést megelőzően (február 1-jéig) kell jelezni. A tankönyv 

adott tárgyévi értékének a 8. pontban meghatározott mértékét kell befizetni a 9. 

pontban meghatározott módon. 

 

1.7. A tartós tankönyvek törlése 

 

 A megrongálódott, elvesztett, illetve 4 éves használat után a tartós tankönyvek selejtezésre 

kerülnek. 

 

1.8. A könyvtáros tanár feladatai az ingyenes tankönyvek használatával kapcsolatosan: 

 

 Vezeti az ingyenes tankönyvek nyilvántartását 

 Augusztus utolsó hetében az iskolai gyermekvédelmis, a tankönyvfelelős és a 

könyvtáros közösen osztja az ingyenes tankönyveket a tanulóknak,  
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 júniusban az ingyenes tankönyvek összeszedése 

 tankönyvrendelésnél egyeztet a rendelést összeállító pedagógussal a szükséges 

ingyenes tankönyvek számáról, 

 intézi az ingyenes tankönyvekkel kapcsolatos selejtezési feladatokat. 

 

 

II. 18.  Osztályfőnöki feladatok 

 

 Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki. 

 Munkáját az általános iskola nevelési és oktatási terve, valamint az iskolai munkaterv 

alapján végzi. 

 Munkáját előre megtervezi, és ezt írásban foglalkozási tervben rögzíti. 

 Felelős vezetője az osztály közösségének. Feladata a tanulók személyiségének alapos, 

sokoldalú megismerése / interjúk,megfigyelések, szociometriák, kérdőívek /, 

differenciált fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása, öntevékenységük és 

önkormányzó képességük fejlesztése. Munkájában támaszkodik a diákönkormányzat 

vezetőségére, segíti és figyelemmel kíséri tevékenységüket. 

 Együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal, napközis nevelőkkel. 

 Felelős osztálya rendjéért, tisztaságáért. 

 Vezeti az osztálya osztályozó értekezleteit, és itt értékeli az osztálya helyzetét, 

neveltségi szintjét, magatartását, tanulmányi helyzetét. 

 A tanulók személyiségfejlesztése érdekében összehangolja az iskola és a család 

nevelőmunkáját, együttműködik a szülőkkel. 

 A továbbtanulásra jelentkezést megelőzően segíti a pályaválasztási munkát. 

 Családlátogatást a veszélyeztetett tanulóknál ajánlott a gyermekvédelmi felelőssel 

együtt végeznie. Új osztályában a tanév végéig ajánlott minden családot meglátogatni. 

 Fogadóórát a munkatervben meghatározott rendben tart. 

 Havonta ellenőrzi az osztálynapló (e-naplót) és az ellenőrző jegyeit. 

 Az ellenőrző könyvben tájékoztatja a szülőket a tanuló magatartásáról, tanulmányi 

előmeneteléről. Ellenőrzi, hogy a szülők az észrevételeit tudomásul vették-e. 

 Elvégzi az ügyviteli, adminisztrációs teendőket, megírja az anyakönyveket, kitölti a 

bizonyítványokat. Felelős az osztálynapló rendes és folyamatos vezetéséért. Haladási 

naplóba az órarendet hetenként előre beírja, a bejegyzéseket ellenőrzi, az igazolásokat 

összeszedi, az osztályzatok számát figyelemmel kíséri. 

 A napló "megjegyzés" rovatában gondoskodik a jutalmazások- büntetések 

bejegyzéséről ill. bejegyeztetéséről. 

 A tanulói házirendet, a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat az első tanítási 

napon a tanulókkal, az első szülői értekezleten a szülőkkel ismerteti. 

 Bomba- és tűzriadó esetén az intézményben elfogadott intézkedési rend alapján 

tevékenykedik. 

 A szülői közösség vezetőjével és felelősökkel irányítja osztálya szülői közösségét. 
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MELLÉKLETEK 

 

A. Diákönkormányzat az iskolánkban 

 

A DÖK a tanulók legfontosabb érdekképviseleti szervezete, ezért iskolánkban nagy gondot 

fordítunk arra, hogy minden gyerek gyakorolhassa jogait és kötelességeit. 

 

Az 1996. évi LXII. törvény a szülők és diákok számára is nagyobb lehetőséget biztosít a 

joggyakorlás terén. A szülők és a diákok is betekintést nyerhetnek az iskola működési 

rendjébe, részt vehetnek az iskolai rendszabályok megalkotásában. Igen nagy szerepet kapnak 

tehát a szülői- és diákszervezetek. A DÖK három fontos jogát gyakorolhatja iskolánkban: a 

tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az egyetértési jogot. 

Élén a tanulók által megválasztott diákelnök áll. Az ő irányításával dolgozik a DÖK, 

amelyben minden 3-8-os osztály minimum egy taggal képviselteti magát. A DÖK havonta 

ülésezik, illetve, ha a feladat úgy kívánja, rendkívüli ülés is összehívható. 

A DÖK legfontosabb feladatai közé tartozik, a mindenkori Szervezeti és Működési 

Szabályzat megvitatása, véleményezése, az oktató-nevelő munka támogatása és a diákjogok 

gyakorlásának segítése. Képviselőink részt vesznek a diákságot érintő kérdések 

megvitatásában, a programok szervezésében. Folyamatosa tájékoztatjuk a diákságot a 

felmerülő aktuális problémákról és segítünk az iskolai munkák lebonyolításában. 

Lehetőséget biztosítunk a tagok számára, hogy gondjaikkal a DÖK vezetőségéhez 

forduljanak. Működtetjük a véleményládát, amelybe mindenki beledobhatja kérdését, 

problémáját, ötletét. A felmerült kérdéseket az érintettekhez eljuttatjuk. 

A DÖK elfogadta első közgyűlésén az éves munkatervet, amelyben a következő 

rendezvények megtartása szerepel: 

 

 Tavaszi, őszi papírgyűjtési akció 

 ÖKO faliújság készítése az állatok világnapja alkalmából 

 Folyamatos sportversenyek szervezése (asztalitenisz, teremfoci, csocsó) 

 Kézműves foglalkozások szervezése, lebonyolítása 

 Dekorációs verseny osztályonként 

 Adventi eseménysor szervezése 

 Szép füzet verseny (alsó tagozat) 

 Farsang megrendezése 

 Év végi gálaműsor megtartása 

 Kiegészítő programok (túrázás, kerékpározás, korcsolyázás) 

 Egész évben PET palack és használt elemgyűjtés 

 Tanulmányi versenyeken való részvétel 

Szeptember 

o Osztályképviselők megválasztása 

o A DÖK alakuló ülése a megválasztott képviselőkkel 

o Jutalomkirándulások a papírgyűjtés és a dekorációs verseny nyerteseinek 

o DÖK elnök és helyettes választás 
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o Ajánlások az éves munkaterv módosítására 

o Önkéntes nap szervezése (szept. 15.-földmunkák az iskolaudvarban, festési munkák az 

épületben) 

o Vetélkedő és ünnepély szervezése iskolánk névadója tiszteletére (szept 19-20.) 

o Iskolai diákönkormányzati közgyűlés 

 

Október 

o Zenei világnap megszervezése (okt. 1.) 

o Állatok világnapja: ÖKO faliújság készítése, téma az állatvédelem 

o Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról: akadályverseny a felső tagozatosoknak 

Pákozdon 

o Az 1956-os forradalom emléknapja: műsoros megemlékezés a tornateremben 

o Papírgyűjtés 

 

November 

o Arcadia egészségnap 

o Advent kezdete: szervezési feladatok megkezdése 

o Kézműves foglalkozások 

 

December 

o Mikulásnap lebonyolítása 

o Karácsonyi ajándékozás osztálykeretben 

o Betlehemi játékok 

o Karácsonyi vásár 

 

Január 

o Féléves munka értékelése 

o A második félév feladatainak kijelölése 

o A gyűjtések folytatása 

o Sportversenyek (teremfoci, asztalitenisz csocsó) 

 

Február 

o Sítábor 

o Szülők bálja 

o Farsang megrendezése 

Március 

o Kézműves foglalkozások 

o Szavalóverseny 

o Március 15. (műsoros megemlékezés) 

o Színházlátogatás 

 

Április 

o Egészségügyi Világnap (előadások, vetélkedők) 

o Tavaszi papírgyűjtés 
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o Könyv Világnapja (ápr. 23.): Könyvgyűjtés a könyvtárnak 

o Az angol és a német nyelvi napok megtartása 

o Táncművészeti Világnap (ápr.29.): táncház 

 

Május 

o Felkészülés az alapítványi gálára 

o Anyák napja 

o Erdei iskola 

o Tanulmányi kirándulások 

o Kihívás napja: sportversenyek 

o A gyűjtések eredményének ismertetése 

o A gyermeknap lebonyolítása 

 

Június 

o Iskolai DÖK közgyűlés 

o Az éves munka értékelése 

o Javaslatok a következő év tervezéséhez 

o Nemzeti összetartozás napja (műsoros megemlékezés) 

o A dekorációs verseny eredményeinek kihirdetése 

 

 

B. Egészségnevelési program 

 

Cél 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra 

nevelésében. 

Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődését. 

 

Az egészségnevelés feladatai 

 

 Olyan közérthető, de tudományos ismereteket közvetítsen a tanulók felé, mely segíti 

őket az egészség megvédésében, megőrzésében, illetve szükség esetén 

visszaszerzésében. 

 Fogadtassa el a tanulókkal, hogy az egészség egy alapvető érték, melynek megőrzése 

az ő feladatuk lesz. 

 Ajánljon minél több lehetőséget az egészség megőrzésére. 

 Az egészségvédő magatartási szokások kialakítását a pedagógusok példamutatásukkal 

is segítsék. 

 Az egészségvédő magatartás szabályait ne csak megtanítsa, hanem rendszeresen 

ellenőrizze, gyakoroltassa, és motiválja a tanulókat ezek betartására. 

 Segítse az egészséges életmód kialakítását helyes döntések meghozatalával. 

 

Az egészségnevelés követelményei 

 
 Ismertesse meg a tanulókkal a család szerepét az egészség megőrzésében, az 

egészséges életmód kialakításában. 
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 Ismertesse meg a diákokkal a helyes viselkedés szabályait. (illemszabályok) Tanítsa 

meg őket a felnőttek és a társak tiszteletére. 

 Tanítson helyes önismeretre (jó és rossz tulajdonságok felismerése) és neveljen 

önfegyelemre. 

 Tanítsa meg a tanulókat arra, hogy felismerjék szerepüket és feladatukat a 

közösségben. Fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és 

segítőkész magatartást. 

 Segítse a tanulókat jó emberi és baráti kapcsolatok kialakításában. Alakítsa ki bennük 

az igényt a problémák konfliktusmentes megoldására. 

 Ismertesse meg a diákokat az egészségmegőrzés alapvető feltételeivel, melynek alapja 

a helyes napirend kialakítása. 

 Mutassa be az egészséges táplálkozás aktuális elveit. Ha módjában áll, biztosítsa a 

tanulóknak az ezekhez igazodó közétkeztetést. (reformkonyha) 

 Ismertesse meg a környezet, elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés 

leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit, ezek elkerülésének 

módjait, illetve veszélyhelyzetben az elsősegélynyújtás és a segítségkérés módját. 

 Mutassa be a káros szenvedélyek negatív hatását. (helytelen táplálkozás, drog, 

alkohol, dohányzás, gyógyszerek) 

 Alakítsa ki a testi higiénia iránti igényt, és biztosítsa ezek betartásához szükséges 

feltételeket. 

 Alakítsa ki az igényt a rendszeres testmozgásra. (mindennapos testnevelés, sportolási 

lehetőségek, diáksportkör, szakkörök, stb.) 

 Biztassa a tanulókat arra, hogy legyen belső igényük az egészséges életkörnyezet 

kialakítása. Tanítsa meg őket arra, hogy mit tehetnek a szűkebb, illetve tágabb 

környezetükért, annak egészségének megőrzéséért. 

 Ismertessen meg a környezetre káros anyagokkal. 

 Mutassa be a környezet egészségre káros hatásait. 

 Alakítson ki a tanulókban igényt az egészségért és az egészséges környezetért folyó 

törekvésekre. 

 A pedagógusok készítsék fel a gyermekeket arra, hogy önálló, felnőtt életükben 

legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges 

életvitelt kialakítani. 

 Az egészségnevelési programba vonja be a szülőket, a családokat. Ismerjék meg a 

családok életvitelét. Szükség esetén türelemmel, tapintattal adjon tanácsot, segítse a 

családokat. A családok és az iskola együttműködése legyen rendszeres, és vegyen 

benne részt minden pedagógus és minden család. 

Az egészségnevelés módszerei 

 

 meggyőzés 

 helyzetjátékok, szerepjátékok, bábjátékok segítségével a kommunikációs készségek 

fejlesztése 

 csoportos játékok 

 beszélgetés csoportokban, illetve fórumszerűen (akár életkoronkénti, akár nemek 

szerinti bontásban) 

 szakemberek bevonásával előadások tartása 

 Erdei iskolai programok 

 közös családos kirándulások szervezése 

 szakirodalom tanulmányozása 

 vetélkedők szervezése 

Mindennapi testnevelés 
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A jó közérzet kialakításához elengedhetetlen a mindennapi testedzés, mely védőpajzsot jelent 

az ún. "civilizációs betegségekkel" szemben. 

Cél, hogy mind szélesebb körében kialakuljon a mozgásban gazdag életmód, a testedzés 

szerves szükségletté váljon, közösségi programként általánosan elfogadott legyen. 

Feladat a gyermekek testi és lelki szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, az 

egészséges életmód alakítása, a gyermekek fejlődéséhez szükséges környezet biztosítása, 

speciális prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása. 

A testi nevelés az egészség megőrzésére és megszilárdítására, a szervezet edzésére, a 

szervezet fejlődésének növekedés, gyarapodás és testi képességek kialakításának 

elősegítésére, valamint a mozgásműveltség fejlesztésére irányul. 

 

Az iskolai mindennapi testnevelés tartalmát döntő mértékben a természetes mozgások, 

gyakorlatok, testnevelési játékok képezik. Ezáltal a gyerekek sokoldalú mozgástapasztalatokat 

szereznek, mozgásuk és egyensúlyérzékük folyamatosan fejlődik, mozgásuk harmonikussá, 

összerendezetté válik. A foglalkozásokat döntő mértékben az iskola rendkívül jó 

adottságainak köszönhetően, a szabadban tartjuk. 

 

Az iskolai testnevelés területén több szervezeti forma található, de ezek valójában csak 

közvetlen feladataikban térnek el egymástól. 

Egészében valamennyi a testnevelés célkitűzéseit szolgálja, így a mindennapi testnevelés is. 

A mindennapi testnevelés megjelenik: 

A tanítási időn belüli foglalkozásokon. 

- Az órák közötti szünetekben végzett testnevelési foglalkozás – általában a 

nagyszünetekben, jó idő esetén, az udvaron. 

- Az órák alatti testnevelési percek - elméleti órákon alkalomszerűen beiktatott 

néhány felfrissítő gyakorlattal a tanulók szellemi fáradságát ellensúlyozzuk. 

 

A tanítási időn kívüli foglalkozásokon: 

 

Fontos a tanulókat megismertetni minden olyan sporttal, mozgásformával, amelyet 

szabadidejében is szívesen végezhetnek: úszás, korcsolyázás, kajakozás, zenére történő 

mozgások. 

A mindennapi testnevelés fő célja az, hogy azokat a tanulókat is bevonjuk a 

sporttevékenységbe, akik sportegyesületben, vagy sportkörökben, versenyszerűen nem 

sportolnak. 

Biztosítsuk a játék és sportlehetőséget minden tanuló számára. 

A napközi feladata ebben a munkában kiemelkedő jelentőségű. 
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Az ebéd utáni, a délutáni tanulást megelőző időszak nagyszerű lehetőséget nyújt a gyerekek 

mozgásigényének kielégítésére, képességeik fejlesztésére, a délelőtti órákon összegyűlt 

feszültség levezetésére. 

Alsó tagozatban ez, az életkornak megfelelően játékos formában történik (pl. mozgásos 

körjátékok), kihasználva a kisiskolás korban oly fontos szerepet betöltő versengést (pl. 

sorversenyek, futóversenyek). 

Természetesen figyelembe véve ehhez a korosztályhoz tartozó gyerekek fizikai felépítését, a 

testi nevelés szempontjából ilyen korban legjobban fejleszthető területeket (pl. gyorsaság, 

robbanékonyság). 

Fontos, hogy a mozgás minél változatosabb formában valósuljon meg. 

Ehhez nyújtanak nagy segítséget az iskolában megtalálható különféle sport- és játékeszközök: 

labda, karika, ugráló kötél stb. 

A derűs légkörben, együttesen végzett, közösséget formáló gyakorlás hozzájárul az 

egészséges életmód szokásainak megalapozásához is, ezért nagyon lényeges, hogy a 

pedagógus minden megnyilvánulásán tükröződjön az, hogy szívesen mozog együtt a 

gyermekekkel és örül a gyermekek mozgásban elért sikereinek. 

Saját példa mutatásával segítse a gyerekeket minél több mozgásforma megismertetésével, 

amiket a gyermek a szabadidejében, szabadfoglalkozások alkalmával pedagógus irányítása 

nélkül, maga is szívesen végezhet. 

 Az iskolai mindennapi testnevelés elsődleges feladat az, hogy felkeltse az igényt a rendszeres 

mozgásra, hogy a testedzés az életmód része legyen. 

 

 

C. Óratervek (a 10%-os órakeret felhasználása.)  

 

Óraterv a kerettantervekhez 1-4. évfolyam 

 

Tantárgyak 1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6+1 6 

Idegen nyelv +1 +1 +2 2+1 

Matematika 4+1 4+1 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat /technika./ 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Informatika       +1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Óraterv a kerettantervhez 5-8. évfolyam 

 

Tantárgyak 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelv 3+1 3+1 3+1 3+1 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Természetismeret/ Egészségtan 2 2+1     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia/Egészségtan     2 1+1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma/Hon-és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika 1 1 1   

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

     

 

 

D.  Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának terve 

 

Célok 

 Beláttatni a tanulókkal, hogy 

o az elsősegély-nyújtásnak nagy a jelentősége van, 

o annak elmulasztása súlyos egészségkárosodást is okozhat embertársainknál, 

o mindenki képes valamilyen módon segítségnyújtásra, viszont a szakszerűtlenül, 

rosszul végrehajtott beavatkozás ronthat a sérült állapotán. 

 Az egyén felelősségét hangsúlyozni a segítségnyújtásnál. 

 Alapvető ismeretek megszerzése a korosztálytól elvárható hatékony 

segítségnyújtáshoz. A segítségnyújtás elmulasztása bizonyos feltételek között 

bűncselekmény! 

Rövid -  és középtávú célok 

Az alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása, magabiztos fellépés kisebb sérülések 

esetében. Alapfokú újraélesztési ismeretek megszerzése. 

 

Hosszú távú célok 

Fejlődjön a problémamegoldó, az együttműködő, a helyzetfelismerő, empatikus képességük, 

magabiztos legyen a fellépésük, pozitív irányban változzon az önértékelésük. 
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Feladatok: 

 Tudatosítani: a háztartási balesetek, sportbalesetek, játék során bekövetkező balesetek, 

közúti balesetek megelőzhetők a szabályok betartásával. 

 Segélyhívás lépéseinek begyakorlása különböző szituációs helyzetekben: 

o ismerjék a mentő/tűzoltóság/rendőrség hívásának pontos és gyors menetét. 

 Alapvető elsősegély-nyújtási tennivalók begyakorlása: 

o ismerjék fel a sérülés típusát, 

o tudják a sebellátás feladatait, 

o ismerjék fel az égési sérülés típusait (I. II. III. fokú égés), 

o tudják a csontsérülés típusait: repedés, törés (nyílt, fedett), 

o ízületi sérülések (zúzódás, rándulás, ficam), 

o ismerjék fel a vérzés típusait (hajszáleres, gyűjtőeres, ütőeres, belső), 

o ismerjék a nyomáspontok helyét és jelentőségét, 

o ájult sérültnél belső vérzésre utaló jeleknél tudják, hogy mit tilos és mit fontos 

cselekedniük. 

Tevékenységek: 

 beszélgetés, vita, helyzetgyakorlatok, 

 égési baleseteknél, áramütésnél, mérgezéseknél, sebesülésnél, töréseknél, ficamoknál 

alkalmazandó ellátás gyakorlása, 

 sebellátás: fertőtlenítés, fedőkötés, 

 égés-fagyás: hűtés, felmelegítés, borogatás szabályainak megismertetése, 

 stabil oldalfekvés kialakításának gyakorlása, 

 fedő és nyomókötés felhelyezése, 

 feji sérülésnél belső vérzésre utaló jelek felsorolása. 

A megvalósulás színterei 

 Alsó tagozaton: a környezetismeret-órák keretein belül. 

 Felső tagozaton: 

o az 5-6. évfolyamokon: természetismeret órák keretein belül, 

o a 7-8. évfolyamokon: földrajz, biológia órák keretein belül. 

 

 

E.  Sakk-Logika 

 

1–4. évfolyam 

 

A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola 

alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő tematikai 

egységekben megfogalmazott rendszere lehetővé teszi, hogy tanulásmódszertani szempontból 

és az életkori sajátosságoknak megfelelő módon fogja össze a sakk, a logika és az informatika 

egyes területeit. A program műfaja nyitott curriculum, mivel a gyakorlatközeli tanulási-

tanítási módszerek és stratégiák olyan módon szerepelnek a tantervben, hogy az teret enged a 

helyi körülményekhez, csoportokhoz való alakítás lehetőségének is, teret engedve ezáltal a 

pedagógusok döntési szabadságának. 

A tanterv heti egy órára (azaz évi 36 órára) kínál – évfolyamonként kidolgozott, 

módszertani elemekkel átitatott, egymásra épülő – tematikus tervet. Az alkotók a hatékonyabb 

fejlesztés, valamint a tanultak elmélyítése, gyakorlása érdekében javasolják az időkeret 
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megnövelését, amennyiben a tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök) keretei ezt lehetővé 

teszik. 

A sakk-logika tantárgy olyan nevelési-oktatási-fejlesztési területekre fókuszál, 

amelyek elsősorban a sakk játékrendszere köré épülnek. A tananyag felépítésében kiemelt 

szerepet kap a logika módszertana, a tanterv szinkronban halad a matematika és az 

informatika műveltségterületeinek NAT-ban meghatározott kompetenciafejlesztési céljaival. 

Ilyen értelemben a tanterv a megszokottól eltérő módon valósít meg tantárgyközi 

kapcsolatokat. A sakk, a logika, a matematika és a tanulás-módszertani ismeretek úgy 

ötvöződnek benne, hogy a program következetesen beépíti a tanuló előzetes képességeit, 

készségeit és a már meglévő ismereteire támaszkodva fejleszti tovább azokat. 

A sakk egy szellemi szabályjáték, ezért kiválóan alkalmas a társakkal való közös játék 

örömének megtapasztalására és a gyermekek játékkultúrájának kialakítására. 

A sakkjátékon keresztül a tanulók cselekvő módon, saját képességeiknek és 

tudásuknak megfelelő szinten vesznek részt a tanulási folyamatban, ezáltal a tantárgy 

kifejezetten alkalmas arra, hogy a diákok egyéni üteméhez igazodjon. A sakk-logika oktatás 

tevékenységi formái – a saját élményen alapuló ismeretszerzés által – a tanulási folyamatot 

belülről teszi motiválttá. A sakk és a tantervben említett egyéb játékok megszerettetésével 

egyúttal alternatívát kínálunk a gyermekeknek szabadidejük értelmes eltöltésére. 

A sakk-logika oktatás célja, hogy a sakkjáték eszközén és a logika módszertanán 

keresztül fejlessze a logikus gondolkodást, a rövid és hosszú távú memóriát, a 

problémaérzékenységet, az elemzőképességet és a fantáziát. Célja továbbá, hogy a tanítási-

tanulási folyamat során kialakuljon a diákokban a rendszerszemlélet és a lényeglátás 

képessége, az analitikus és a szintetikus gondolkodás, valamint az induktív gondolkodás, az 

absztrakció. Az intraperszonális intelligencia életkornak megfelelő fejlesztésével a gyerekek 

legyenek képesek a gyors és hatékony helyzetértékelésre és döntéshozatalra, valamint 

döntéseik következményeinek vállalására. Alakuljon ki bennük felelősségérzet, 

versenyszellem és tisztelet mások döntései iránt. 

A sakk-logika tantárgy célja továbbá a komplex személyiségfejlesztés olyan módon, 

hogy egyszerre fejlessze az összpontosítás képességét, az értő figyelmet, a figyelem-

megosztottság képességét, a kitartást, a helyes önértékelést, az önbizalmat, a tanulás iránti 

motivációt és a kreativitást. A gyerekek tanulják meg elviselni a kudarcot, törekedjenek a 

pontos és fegyelmezett munkavégzésre, tartsák tiszteletben a szabályokat, normákat és 

törvényeket. Mivel a játékok során elért sikerek növelik a gyermekek önmagukba vetett hitét, 

ezáltal fejlődik az önértékelésük és az önbizalmuk. Ez különösen fontos, mivel az önbizalom 

által előmozdított vállalkozó szellem hatékony támasza lehet egyéb tanulmányi sikereknek is. 

A tudás minőségét, értékét a mindenkori gazdasági-társadalmi viszonyok határozzák 

meg, és mindenképpen a világban való eligazodás, a problémamegoldás és a szakértelem 

eszköze. A program tervezése során az alkotók nagy hangsúlyt fektettek az elmélet és 

gyakorlat, ismeret és alkalmazás egyensúlyára, annak érdekében, hogy az ismeretek és a 

képességek jól kidolgozott, hatékonyan együttműködő rendszerét alakítsák ki, mely a 

mindennapi életben is hasznos, értékes tudáshoz juttatja a diákokat. A tanterv célja tehát, 

hogy a diákok váljanak képessé megszerzett tudásuknak az élet különböző területein való 

alkalmazására, az életkoruknak megfelelő interdiszciplináris gondolkodásra, és ismerjék fel a 

különböző helyzetekben rejlő lehetőségeket. 

A sakk-logika tantárgy feladata a gondolkodás sokoldalú fejlesztése és a tanulási 

készségek-képességek kialakulásának előmozdítása, annál is inkább mivel sajátosságaiból 

adódóan közvetítőszereppel bír a különböző műveltségterületekhez. Feladata, hogy sajátos 

kódrendszerén keresztül fejlessze a kommunikációs kompetenciát. Az egyértelmű szabályok 

segítségével a sakk biztosítja a játékosok közötti kölcsönös tiszteletet, egyenlőséget, valamint 

a demokratikus magatartást, ezáltal fejleszti a szociális kompetenciát is. A tantárgy jellegéből 
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adódóan maximálisan eleget tesz a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

fejlesztési feladatának is. Ezen belül is kiemelt szerepet kap az ítélőképesség fejlesztése, a 

hatékony stratégiák megalkotása, a kockázatelemzés, a kockázatvállalás, a helyes időbeosztás, 

a döntéshozatal és a tapasztalatok megfelelő értékelése. 

A sakk-logika tantárgy feladata a hatékony, önszabályozó tanulás kialakítása és 

fejlesztése oly módon, hogy a diák képes legyen szükségleteinek, illetve igényeinek felmérése 

alapján saját tanulását megszervezni, a gondolkozáshoz és memorizáláshoz szükséges tanulást 

segítő eszközöket, módszereket, stratégiákat alkalmazni. A diák tapasztalja meg az új 

ismeretek és tapasztalatok saját élményéért való tanulás jelentőségét. Tudatosuljon benne, 

hogy a fejlődés alapja a folytonos tanulás. 

A kapcsolódási pontokban csak a program szempontjából kiemelt fontosságú 

matematika és informatika tantárgyakat tünteti fel a tanterv. Itt olyan elemek is szerepelnek, 

amelyeket a matematika kerettanterv nem tartalmaz, illetve alsó tagozatra csak választható 

informatika kerettanterv van, hiszen ebben a szakaszban az informatikai oktatás nem 

feltétlenül önálló tantárgy keretein belül zajlik. Ezért a sakk-logika program megvalósítása 

esetén a helyi tanterv készítése során a három tárgy összehangolására különös figyelmet kell 

fordítani. 

A kapcsolódási pontok között szerepel a http://chess.hu/sakksuli honlap is, amelynek 

hivatkozott részei jól használhatóak az adott tematikai egység feldolgozása során. 

 

1. évfolyam 
 

A sakk-logika tantárgy célja az első évfolyamon a logikus gondolkodás megalapozása, valamint 

alapvető pszichikus funkciók (figyelemkoncentráció, emlékezet) fejlesztése és a kognitív folyamatok 

(ismeret, megértés, alkalmazás) működésbe hozása. A sakkjáték eszközeinek és a Logikai készletnek a 

megismerése és használata, melynek célja a halmazelméleti alapok, a válogató, rendszerező, 

osztályozó képesség fejlesztése. 

 

2. évfolyam 

 

A sakk-logika tantárgy oktatásának célja a második évfolyamon a logikus gondolkodás 

fejlesztése, az alapvető kognitív struktúrák fejlesztésével és magasabb szintű kognitív 

műveletek (analízis-szintézis, absztrahálás-konkretizálás) alkalmazásával.  

A sakkjáték gyakorlásán keresztül a tantárgy célja különböző megoldásmódok 

feltárása eredeti megoldások alkalmazásával, a találékonyság értékelésével, a kreativitás 

fejlesztésével. A valószínűség fogalmának megismerése játékok és szöveges feladatok által, 

valamint a kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. A tanév során a nyitott mondatok 

értelmezésével, lejegyzésével, megoldásával párhuzamosan nagy szerepet kap a sakkjáték 

lejegyzéséhez kapcsolódó szimbólumrendszer megismerése és alkalmazása. Ehhez 

kapcsolódóan további feladat az áttekintőképesség, valamint a rövid, illetve hosszú távú 

memória fejlesztése, a viselkedés tradicionális szabályainak ismerete és a sakketikett 

megismerése. A sportszerűség fogalma, követelményei, az ellenféllel való kapcsolat 

kialakítása. Önirányítás képességének fejlesztése, az önfegyelem kialakítása a játék során. 

Pozitív énkép, reális önértékelés fejlesztése. 

 

3. évfolyam 

 

A sakk-logika tantárgy oktatásának célja a harmadik évfolyamon a kritikai gondolkodás 

megalapozása, különös tekintettel a tervkészítés műveleteire. Ehhez kapcsolódóan a 

metakognitív tudás aktiválása (saját gondolkodási folyamat értelmezése). A gondolkodási 

képességek (rendszerezés, következtetés, összehasonlítás, elemzés), a divergens gondolkodás 

http://chess.hu/sakksuli
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és horizontális gondolkodásmód fejlesztése. Célja a tanulók nyitott, rugalmas 

gondolkodásának megtartása, a teljesítmény alapján reális énképének megalkotása. A tanév 

során megnő a becslés (közelítő érték), kerekítés szerepe az anyagi előny (a bábuk értékeinek) 

számolása és memorizálása során. 

A tanuló legyen képes adekvát és udvarias módon megfogalmazni saját gondolkodási 

folyamatát, illetve meghallgatni és megérteni mások gondolatmenetét.  

 

4. évfolyam 

 

A sakk-logika tantárgy oktatásának célja a negyedik évfolyamon a kritikai gondolkodás 

fejlesztése, a formális gondolkodás (az összefüggések és a logika keresése), valamint az 

absztrakciós gondolkodás fejlesztésével. A tanév során kiemelt szerepet kap az önfegyelem, a 

szabálykövetés, a feladat iránti elkötelezettséggel kapcsolatos attitűdök formálása. 

Adott problémahelyzetben a tanuló álljon készen a helyzethez illő megoldásmódok 

megadására, új modellek megalkotására. A feladványok megoldásának arányában fejlődjön a 

feldolgozási sebessége, a szelektív vizuális figyelme, valamint az ébersége. A tanév során 

komplexebb, magasabb fokon jelennek meg mindazon műveletek, amelyekkel a tanuló eddig 

találkozott, ezért nagy szerepet kap, hogy ismereteit, képességeit rugalmas módon, kreatívan 

tudja felhasználni. 

A tanuló legyen képes mások gondolatmenetének átlátására, kritikai szemléletére. 

Észrevételeit érveléssel támassza alá. Vitahelyzetekben a másik véleményét tisztelve, 

udvariasan kommunikáljon.  


