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1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT, ALAPVETÉSEK 
“Ha a teknősbékát arra kényszerítjük, hogy úgy fusson, mint a versenyló – belepusztul. És 

ha a versenylónak nem engedjük meg, hogy gyorsabban haladjon, mint a teknős – ebbe a 

versenyló pusztul bele.” /Selye János/ 

Elsőtől az érettségiig… A Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola első 

osztálytól az érettségiig lehetővé teszi a gyermekek továbbhaladását, tanulását. Az itt eltöltött 

12 év folyamatossága, biztonsága sok lehetőséget kínál diákjaink hatékony oktatására, az 

egyéni igényekhez szabott gondoskodásra. 

Az alsó tagozaton kiemelt figyelmet fordítunk a stabil alapkészségek elsajátítására; az írás, az 

olvasás, a számolás biztos megtanítására. A későbbiekben is kiemelt szerepet kap az írásbeli 

és szóbeli kifejezőkészség, a kreativitás fejlesztése. 

Az alkalmazásképes tudás elsajátítása érdekében képzésünk minden szakaszában törekszünk a 

korszerű, az életkornak megfelelő mennyiségű és mélységű ismeretanyag és a hatékony 

tanulási technikák elsajátíttatására. 

A tanítás során arra törekszünk, hogy a tanulók részére nyújtott tájékoztatás és ismeretközlés 

tárgyilagos és többoldalú legyen. Az ismeretek átadása, a készségek fejlesztése során 

fontosnak tartjuk azok hasznosíthatóságát is. 

Diákjainkat differenciáltan fejlesztjük: a jobb képességűek tehetséggondozását (emelt 

óraszámú képzések, szakkörök, versenyek) ugyanúgy szem előtt tartjuk, mint a gyengébb 

képességű és hátrányos helyzetű diákjaink felzárkóztatását, segítését. 

Nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésünket a változó feltételekhez és a szülői-tanulói 

igényekhez alkalmazkodva folyamatosan fejlesztjük, - megtartva az angol nyelv, a 

matematika és az informatika oktatásának kiemelt szerepét. 

Sokszínű, érdekes és demokratikus az iskolai élet - a sportolástól a hagyományainkhoz 

kapcsolódó programokig, a zenetanulástól a különböző szakkörökig, a diák-önkormányzati 

munkától a külföldi tanulmányi kirándulásokig - számos tevékenységbe kapcsolódhatnak be 

diákjaink. 

Fontosnak és szükségesnek tartjuk a reális önismeret, a szociális-közösségi problémák iránti 

érzékenység és az erkölcsi értékek tiszteletének fejlesztését. Mindezekkel összhangban van az 

egészséges és kiegyensúlyozott életmódra nevelés is. 

Nevelőtestületünk önmagára nézve is követelménynek tekinti a személyes példaadást, a 

tanulókkal és a szülőkkel való együttműködést. 

Alapelvünk a gyermekközpontúság, a partnerség, a képességeknek megfelelő folyamatos 

fejlesztés. 

Az Árpád olyan szerethető, humánus iskola, amely nagy odafigyeléssel és az alapvető értékek 

közvetítésével végigvezeti diákjait a kisiskolás kortól a felnőtt korig. 
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2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 
A Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pécs - Kertvárosban, lakótelepi 

környezetben helyezkedik el, s ez nagymértékben meghatározza az iskolahasználók körét: a 

tágabb értelemben vett környéken élőkből kerül ki tanulóink zöme. Ugyanakkor sok szülő 

távolabbi helyről is szeretné ide íratni a gyermekét, mert a folytatást a nyolc évfolyamos 

gimnáziumban képzeli el.  

Iskolánk 12 évfolyamos egységes iskola, melyben nyolc évfolyamos általános iskolai és nyolc 

évfolyamos gimnáziumi képzés folyik.  

Az iskola 1-12. évfolyamán biztosítjuk a tanulók számára a folyamatos továbbhaladást. 

Iskolánk körzettel rendelkezik, így tanulói összetétele rendkívül változatos. Mindezeknek 

megfelelően tanulóinkat differenciáltan fejlesztjük: a gyengébb képességű vagy 

hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű diákok fejlesztését 

ugyanúgy szem előtt tartjuk, mint a jó képességű, tehetséges tanulók tehetséggondozását. Ezt 

tükrözi iskolánk küldetésnyilatkozata is: „Ha a teknősbékát arra kényszerítjük, hogy úgy 

fusson, mint a versenyló – belepusztul. És ha a versenylónak nem engedjük meg, hogy 

gyorsabban haladjon, mint a teknős – abba a versenyló pusztul bele.” (Selye János) 
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3. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK 

3.1 Általános iskola 

Az általános iskolai képzésünk 1-4. osztályában a NAT-ban előírt valamennyi fejlesztési 

terület és kulcskompetencia fejlesztése megkezdődik, de különösen figyelünk a biztos 

alapkészségek: az írás, az olvasás-szövegértés, a számolás alapos elsajátíttatására. A szülői 

igényeknek megfelelően a nyelvtanítást már első osztálytól megkezdjük, angol és német nyelv 

közül választhatnak kisdiákjaink. 4. osztálytól órakeretben folyik az informatika tanítása. Az 

általános iskola 1-4. évfolyamán folyó nevelő-oktató munka úgy nyújt alapképzést, hogy 

minél több tanulót képessé tegyen arra, hogy nyolc évfolyamos gimnáziumunkban folytassa 

tanulmányait. 

Az általános iskolai képzésünk 5-8. osztályában szilárd alapokat nyújtunk tanulóink 

számára. Az általános iskolai tananyag részletes feldolgozásával, differenciált haladási 

ütemmel, sok gyakorlással segítjük a diákokat abban, hogy mindenki megtalálja az 

érdeklődésének és a képességeinek leginkább megfelelő középfokú iskolát. 

3.2 Gimnázium 

Az 5. évfolyamtól induló nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésünk az érettségire és a 

felsőoktatási intézményekben való sikeres továbbtanulásra készíti fel azokat a tanulókat, 

akikről már 4. osztály végére kiderül, hogy tehetségesek és könnyen tanulnak. Ebben a 

képzési formában, nagyobb óraszámban, magasabb követelmények mellett zajlik az oktatás. 

Mindez biztos alapot ad a felsőoktatási intézményekben sok esetben előírt emelt szintű 

érettségi vizsgához, a nyelvvizsgához, az egyetemre-főiskolára való bekerüléshez. 

Képzéseink célja a klasszikus értékek és a jól hasznosítható, versenyképes tudás 

közvetítése, mellyel tanulóink iskolánkból kikerülve is sikeresen helytállnak mind a 

magánéletben, mind a felsőoktatási intézményekben, vagy a munka világában.  Képzésünk 

népszerűségét bizonyítja iskolánk folyamatosan magas tanulólétszáma. Érettségizett diákjaink 

döntő többsége felsőoktatási intézményekben folytatja tanulmányait. Diákjaink igen szép 

eredményeket érnek el különböző városi, megyei és országos versenyeken. A 

tehetséggondozás mellett fontosnak tartjuk a gyengébb tanulmányi eredményű és a hátrányos 

helyzetű diákok felzárkóztatását, segítését is. 

Nagy figyelmet fordítunk az érettségi vizsgára történő felkészítésre, ezért a lehető legtöbb 

tantárgyból indítunk érettségire felkészítő foglalkozásokat. 

Az idegen nyelvek oktatását és más kultúrák megismerését segítik nemzetközi projektjeink és 

szervezett tanulmányi kirándulásaink, melyeknek keretében számos külföldi országba 

juthatnak el diákjaink. 

Iskolánkban fontos szerepet kap a környezettudatos nevelés, ezt bizonyítja, hogy elnyertük és 

megtartottuk az Örökös Ökoiskola címet. 

Kilencedik osztálytól második idegen nyelvként az angol és a német mellett a spanyol és az 

olasz nyelv tanulását választhatják diákjaink. Angol nyelvből 2. osztálytól, informatikából 5. 

osztálytól biztosítunk lehetőséget az emelt óraszámú oktatásra. Kifutó rendszerben 

matematikából emelt szintű/óraszámú képzés is folyik. 
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Az angol nyelvi emelt óraszámú tanulócsoportokban az angol nyelvet heti 6 órában tanulják 

azok a diákjaink, akik angol nyelvtudásukat szeretnék tovább fejleszteni, illetve felhasználni a 

felsőoktatási intézményekben. Az angol nyelvi emelt óraszámú képzés lehetőséget ad 

előrehozott érettségi és/vagy nyelvvizsga megszerzésére; 12. osztályban pedig az angol nyelvi 

emelt szintű érettségi vizsgához és a felsőfokú nyelvvizsgához. 

Az informatika emelt óraszámú képzés keretében az informatika tantárgyat az alapóra + 

heti 2 óra óraszámban tanítjuk. Az informatika iránt érdeklődő tanulóink e képzés keretében 

megalapozhatják a felsőoktatásban műszaki – informatikai irányban tervezett tanulmányaikat, 

de kiváló alapot ad versenyekhez, ECDL vizsgához, előrehozott informatika érettségihez; 12. 

osztály végén pedig az emelt szintű érettségi vizsgához informatikából. 

Az informatika-kommunikáció emelt óraszámú tanulócsoportban az informatika tantárgyat 

az alapóra + heti 1 óra óraszámban tanulják a diákok. Emellett heti 1 órában megjelenik a 

kommunikáció különböző formáinak elmélete és gyakorlata: diákjaink elsajátítják a 

szövegalkotás és megjelenítés modern formáit; betekintést nyerhetnek a rajz és vizuális 

kultúra digitális világába, a mozgókép és média egyszerűbb technikai eljárásaiba. 

Tanulmányaik során az informatikai ismeretek mellett médiatudatosságuk és kommunikációs 

képességük is fejlődik. 
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4. NEVELÉSI PROGRAM 

4.1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

4.1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei 

Az iskolánkban folyó nevelőmunka értékközpontú, mely a Nemzeti alaptantervben és a 

tantestületünk által megfogalmazott értékeken, elveken, célkitűzéseken és fejlesztési 

feladatokon alapul. Célunk, hogy pedagógiai munkánk során olyan hasznosítható tudást 

közvetítsünk, amellyel az iskolából kikerülő tanulóink válaszolni tudnak a 21. század 

kihívásaira, hogy mind a magánélet, mind pedig a munka világában sikeres - művelt 

emberek lehessenek. 

Fontosnak tartjuk a kulcskompetenciák, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

motívumok és tanulási képességek kialakítását. Meggyőződésünk, hogy minden egyénnek, 

így iskolánk tanulóinak is szüksége van a megfelelő kompetenciákra a személyes 

boldoguláshoz, a fejlődéshez, a munkához,- a sikeres élethez. Ezek a készségek és ismeretek 

alapozzák meg a tevékeny állampolgári létet, a nemzeti közösségi összetartozás 

megélését, a hazafiság megerősítését, a társadalmi beilleszkedést. 

Nevelő-oktató munkánk különleges lehetősége és felelőssége, hogy a tanulók döntő többsége 

tizenkét éven keresztül, hattól tizennyolc éves korig jár iskolánkba. Ez fokozottan 

szükségessé teszi az egységes cél- és feladatrendszer mellett az életkorhoz alkalmazkodó 

eszközök, eljárások kialakítását, alkalmazását. Munkánkat a diákok érdekeinek 

elsődlegessége, a tanulók közös és egyéni gondjaival való törődés, a szeretet, a gondoskodás 

hatja át. 

Pedagógiai munkánkat annak tudatában végezzük, hogy a gyermekek személyiségének 

alakulására sok minden hat (iskola, szülői ház, baráti kör, lakókörnyezet, 

tömegkommunikáció stb.), és e hatások jó részét nem, vagy csak kis mértékben tudjuk 

befolyásolni. Ennek ellenére törekszünk arra, hogy nevelő-oktató munkánk a gyerekeket érő 

összetett hatásrendszernek egyik meghatározó eleme legyen. Mindezek érvényesítése 

érdekében igyekszünk hatékony együttműködést kialakítani a szülői házzal, nagy 

hangsúlyt helyezünk a harmonikus tanár-diák kapcsolat kialakítására és megőrzésére. 

Iskolánk kiemelten kezeli az alapvető erkölcsi normák közvetítését, a személyiség- és 

közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat. Törekszünk a szülők által is helyesnek ítélt 

értékek közvetítésére és erősítésére, összhangba hozva ezt az iskola céljaival, 

követelményeivel. Ilyen alapelvnek tekintjük a harmonikus személyiség 

kibontakoztatását – és az ehhez szükséges érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességek 

fejlesztését, az igazság és igazságosság, a jó és a szép iránti igény kialakítását. 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy tanulóink képességeiket kibontakoztathassák és 

hasznosíthassák, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és adottságaiknak 

megfelelően teljesítő, az adott közösségért tenni tudó felnőttekké váljanak. Ebben elsődleges 

eszköznek a következetességet és a pozitív megerősítést tartjuk, de szükség esetén az 

elmarasztalás sem maradhat el. 

Fontosnak tartjuk, hogy már az alsó tagozaton kialakuljon a tanulókban az új ismeretek 

megszerzése iránti érdeklődés és nyitottság, az önművelés igénye és szokása, valamint a 

tanulás tanulásának a képessége. Ezeknek a készségeknek, képességeknek és szokásoknak a 

megőrzésére és továbbfejlesztésére a gimnáziumi évek során is nagy hangsúlyt fektetünk, 
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hogy tanulóink képessé váljanak az egész életen át tartó tanulásra, amely nélkülözhetetlen 

felgyorsult, információkkal és változásokkal teli világunkban. Ehhez lehetőségeinkhez mérten 

igyekszünk megvalósítani az életkorhoz illeszkedő terhelés feltételeit és körülményeit, 

emellett különös gondot fordítunk a tehetséges tanulók felkarolására. 

A tehetséggondozás, a készségek és képességek kibontakoztatása és fejlesztése mellett 

fontosnak hisszük a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenységet, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását, a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzését, valamint a szociális hátrányok 

enyhítését. Fontos területnek tekintjük a tanulási esélyegyenlőség megvalósulásának a 

segítését. 

Nevelő-oktató munkánkban kiemelten kezeljük az egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokat, az egészséges életmód iránti igény kialakítását, előmozdítva ezzel a tanulók 

fizikai és mentális fejlődését. Figyelmet fordítunk a környezettudatos nevelésre, valamint az 

esztétikus, kulturált környezet iránti igény fejlesztésére. 

Pedagógiai munkánk fontos eleme a tanulóknak a felnőtt lét szerepeire való felkészítése. 

Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy tanulóink megismerjék országunkat és annak tágabb 

környezetét a Kárpát-medencét, nemzeti értékeinket, hagyományainkat, valamint a hazánk 

területén élő kisebbségek életét és kultúráját, hogy a nemzeti identitás fejlesztése mellett 

megértők és nyitottak legyenek más népek felé is. Emellett fontosnak tartjuk, hogy 

magyarságtudatukat megőrizve európai állampolgárokká is váljanak. 

Közös felelősséget kívánunk kialakítani diákjainkkal az iskola értékeinek, hagyományainak, 

jó hírnevének megőrzéséért és továbbfejlesztéséért. 

4.1.2 A nevelő-oktató munkánk céljai 

4.1.2.1 A Nemzeti alaptantervvel összhangban alapvető célunk, hogy tanulóink 

- ismerjék meg és értsék a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat 

- tartsák értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését 

- váljanak képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre 

- törekedjenek a tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására 

- legyenek képesek felelős döntések meghozatalára a maguk és a gondjaikra bízottak 

sorsát illetően 

- reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyenek szert 

- megtalálják a helyüket a családban, a szűkebb és tágabb közösségben, valamint a 

munka világában 

- fejlődjék ki bennük a hazafiság érzelemvilága, és ezzel váljanak hazánk felelős 

polgárává 

4.1.2.2 Az alapvető célokat szolgáló kiemelt fejlesztési területek – nevelési célok 

Diákjaink nevelése-oktatása során, az alapvető célok elérése érdekében kiemelten kezeljük az 

alábbi fejlesztési területeket és nevelési célokat: 

- a hatékony tanulás tanítását 

- a testi és lelki egészségre nevelést 

- az önismeret és a társas kultúra fejlesztését 

- az erkölcsi érzék fejlesztését 

- a segítő magatartás, az önkéntesség képességének fejlesztését 

- a családi életre nevelést 
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- nemzeti, népi kultúránk értékeinek, hagyományainak megismertetését; a nemzeti 

öntudat kialakítását 

- a cselekvő állampolgári magatartásra, demokráciára nevelést 

- a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás, a környezettudatosság kialakítását 

- a gazdasági és pénzügyi ismeretek alapjainak elsajátítását 

- a médiatudatosság kialakítását 

- a sikeres pályaorientáció képességének kialakítását 

4.1.3 A nevelő-oktató munkánk feladatai 

Alapelveink, kijelölt fejlesztési területeink és nevelési céljaink meghatározzák közös 

értékeinket és áthatják pedagógiai munkánk egészét. 

A célok elérése érdekében egyaránt fontosnak tartjuk: 

- az egységes, közös alapra épülő ismeretszerzést 

- az ismeretszerzés során a differenciált tevékenységek - tanulási módszerek 

alkalmazását 

- a cselekedtetést és gyakoroltatást 

- az érzelmi ráhatást, a motivációt 

- a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer 

működtetését 

4.1.3.1 A hatékony tanulás tanításával kapcsolatos feladataink 

- a tanulás iránti pozitív attitűd kialakítása és folyamatos megerősítése 

- útbaigazítás, segítség adása a tananyag önálló elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban 

- hatékony, egyénre szabott tanulási módszerek megtanítása a diákoknak 

- új helyzetekben is alkalmazható tudás kialakítása 

- az önművelés igényének és szokásának kialakítása 

- a tanulók szociokulturális hátterének felmérése 

- a tudás minőségének folyamatos értékelése 

- IKT eszközök rendszeres használata – a kihasználtság nyomon követése 

- a tanulás eredményességének lehetőség szerinti növelése 

- az eredményességi mutatók elemzése és értékelése, szükség szerint intézkedési terv 

készítése 

4.1.3.2 A testi és lelki egészségre neveléssel kapcsolatos feladataink 

- az iskola egészségnevelési- és környezeti nevelési programjának a helyi tantervbe 

való beépítése 

- a helyes táplálkozásra, mozgásra, testi higiénére való igény kialakítása 

- stratégiák, módszerek megtanítása a stressz kezelésére, lelki egyensúlyuk 

megóvására, társas viselkedésük szabályozására 

- konfliktuskezelési technikák bemutatása, elsajátíttatása 

- felkészítésük az önállóságra, a betegség-megelőzésre, váratlan helyzetek kezelésére 

- segítség adása a veszélyes körülmények és anyagok felismeréséhez és ezekben a 

helyzetekben az alapvető tennivalók elsajátításához 

- motiválás és segítség adása a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzésében 

- a szabadidő helyes, igényes eltöltésére nevelés, tartalmas programok biztosítása 
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- a közvetlen és tágabb környezet - az osztályok, folyosók, mosdók, ebédlő, udvar 

esztétikumának, tisztaságának megőrzése iránti igény kialakítása 

4.1.3.3 Az önismeret és társas kultúra fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

- a tanulók készségeinek optimális fejlesztése, szellemi fejlődésük biztosítása 

- valamennyi tudásterületen az ismeretek és készségek fejlesztése 

- segítség és minták adása az érzelmek hiteles kifejezéséhez 

- az empátia, valamint a kölcsönös elfogadás képességének fejlesztése 

- az önismeret fejlesztésével a szeretetteljes emberi kapcsolatok, a kulturált egyéni és 

közösségi élet megalapozásának segítése 

- annak tudatosítása a diákokban, hogy saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és 

életpályájukat maguk tudják alakítani 

- az önfejlesztés igényének kialakítása 

4.1.3.4 Az erkölcsi neveléssel kapcsolatos feladataink 

- a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, felelősségtudatuk elmélyítése, 

igazságérzetük kibontakoztatása 

- közösségi beilleszkedésük segítése 

- nyitottság és tolerancia kialakítása a szűkebb környezet, más népek, nemzetek, 

nemzetiségi és etnikai csoportok iránt 

- önálló gondolkodásra, és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük 

segítése 

- felkészítés, illetve segítség adása az értékkonfliktusok, az erkölcsi és életvezetési 

problémák megoldására 

- az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat 

felölelő megvitatása 

- az alapvető erkölcsi ismeretek, általános emberi értékek közvetítése, - mint a 

kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a 

segítőkészség, a tisztelet és tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a 

megértés, az elfogadás 

- az iskolai közösség élete, pedagógusaink személyes példaadása is segíti e készségek 

megalapozását és fejlesztését 

4.1.3.5 A segítő magatartás, az önkéntesség képességének fejlesztésével kapcsolatos 

feladataink 

- a hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, 

segítő magatartás kialakítása 

- saját élményű tanuláson keresztül e csoportok sajátos igényeinek, élethelyzetének 

megismertetése a tanulókkal 

- a segítő magatartással az együttérzés, az együttműködés, a problémamegoldás, az 

önkéntes feladatvállalás- és megvalósítás képességének fejlesztése 

4.1.3.6 A családi életre neveléssel kapcsolatos feladataink 

- harmonikus családi minták közvetítése a gyermekek, fiatalok felé 

- a családi közösségek megbecsülésének erősítése 

- felkészítés a felelős párkapcsolatok kialakítására, a szexuális kultúra fejlesztése 

- ismeretek közvetítése a családi életben felmerülő konfliktusok lehetséges kezelési 

lehetőségeire 
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4.1.3.7 A nemzeti öntudat kialakításával, a hazafias neveléssel kapcsolatos 

feladataink: 

- nemzeti, népi kultúránk értékeinek, hagyományainak megismertetése a tanulókkal; 

- jeles magyar történelmi személyiségek (tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, 

sportolók, államférfiak) munkásságának megismertetésével nemzeti öntudatuk, 

önbecsülésük fejlesztése 

- azon ismeretek elsajátítása, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a 

szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését 

- a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzésének kialakítása diákjainkban 

- hazánk és Európa történelmének, sokszínű kultúrájának, a nemzetközi 

együttműködés formáinak megismertetése tanulóinkkal 

4.1.3.8 A cselekvő állampolgári magatartásra, demokráciára neveléssel kapcsolatos 

feladataink 

- a cselekvő állampolgári magatartás jellemzőinek megismertetése, elsajátíttatása a 

tanulókkal; - mint a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi 

méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság 

- a főbb állampolgári jogok és kötelezettségek megismertetése és a honvédelmi 

nevelés biztosítása 

- a demokrácia értékeinek megismertetése és azok tiszteletben tartására nevelés 

- a kreatív, önálló, kritikai gondolkodás, az elemzőképesség, a hatékony 

kommunikáció és a vitakultúra fejlesztése 

- a véleményalkotás, a felelősségteljes, kulturált bírálat képességének fejlesztése, 

kompromisszumra, együttműködésre törekvés támogatása 

- a felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság a kölcsönös elfogadás 

elsajátíttatása 

- a sokféleség, a sokszínűség (vallási, etnikai, kulturális), a másság elfogadására, a 

személyes előítéletek leküzdésére való nevelés 

- a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti érdeklődés és a 

szolidaritás felkeltése (pl. humanitárius segítségnyújtás) 

- a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások 

kidolgozása 

- az iskolai élet demokratikus gyakorlatának biztosítása 

4.1.3.9 A fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartásra és a 

környezettudatosságra neveléssel kapcsolatos feladataink 

- a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, 

értékvédő szemlélet fejlesztése, kialakítása 

- a fenntarthatóság elvének, lényegének megismertetése a tanulókkal 

- felkészítés a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 

gyakorlására 

- azon gazdasági és társadalmi folyamatok megismertetése, amelyek környezeti 

változásokat, válságokat idézhetnek elő 

- a tanulók bekapcsolódásának segítése közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, 

sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába 
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4.1.3.10 A gazdasági és pénzügyi neveléssel kapcsolatos feladataink 

- hasznosítható ismeretek adása a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és 

a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és 

folyamatokról 

- olyan pozitív attitűdök kialakítása, mint az értékteremtő munka, a javakkal való 

gazdálkodás, a gazdasági ésszerűség 

- felelősség és mérlegelési képesség kialakítása a tanulókban döntéseik közvetlen és 

közvetett következményeivel és kockázataival kapcsolatban 

- a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztése 

-  összefüggések megláttatása rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások 

kapcsolatában, illetve az egyéni és közösségi érdekek összefüggésében 

- a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia fejlesztése 

- diákjaink tudatos fogyasztóvá nevelése (tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, 

szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között) 

- biztosítanunk kell a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi 

szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a 

fogyasztóvédelmi jogok tanítását 

4.1.3.11 A médiatudatosság kialakításával kapcsolatos feladataink 

- a tanulók megismertetése a média működésével és hatásmechanizmusaival 

- a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatok meglátásának segítése 

- a médiatudatosságra neveléssel az értelmező, kritikai beállítódás kialakításával a 

diákok felkészítése a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is 

befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos 

alakítására 

- a tanulók megismertetése a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas 

érintkezés megkülönböztetésének módjával 

4.1.3.12 A pályaorientáció fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

- a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest átfogó képet kell 

nyújtanunk a képzési kínálatról és a munka világáról 

- olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, amelyek révén a diákok 

kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő 

területeken 

- szükséges a reális önismeret fejlesztése, mely a sikeres pályaorientációhoz 

nélkülözhetetlen 

- segítség adása az érettségi vizsga szintjének helyes megválasztásához 

- a különböző foglalkozási ágak, továbbtanulási lehetőségek részletes 

megismertetésével kell segíteni diákjaink reális iskola-és pályaválasztását 

- a végzett tanulók iskolakövetési rendszerének működtetése a hatékonyságmérés 

érdekében 

4.1.3.13 Kompetenciafejlesztés 

A kulcskompetenciák azok az ismeretek, készségek és az ezek alapját alkotó képességek és 

attitűdök, amelyek birtokában diákjaink felnőtt életük során is gyorsan alkalmazkodhatnak 

majd a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát 

cselekvően befolyásolhatják. Az élethosszig tartó tanulás folyamatában ezeknek az 

ismereteknek és készségeknek nagyon fontos szerepük van. 
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Mindezek szellemében pedagógiai munkánk során kiemelt feladatunknak tekintjük az alábbi 

kulcskompetenciák fejlesztését: 

- anyanyelvi kommunikáció 

- idegen nyelvi kommunikáció 

- matematikai kompetencia 

- természettudományos és technikai kompetencia 

- digitális kompetencia 

- szociális és állampolgári kompetencia 

- kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

- esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

- hatékony, önálló tanulás 

4.1.4 Nevelő-oktató munkánk eszközei, eljárásai 

Kitűzött céljaink és feladataink eléréséhez elengedhetetlenül szükséges, a szülői házzal való 

hatékony, konstruktív együttműködés kialakítása. Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkben 

tudatosítsuk, a közös cél – tanulóink eredményes nevelése-oktatása – csak közös 

erőfeszítéssel érhető el. Ennek érdekében törekszünk arra, hogy a szülők megismerjék és 

elfogadják az iskola céljait és követelményrendszerét, tisztázottak legyenek a pedagógusi, a 

szülői és a közös szerepkörök. Ezek legfőbb keretei: a tartalmas, problémákat feltáró és az 

eredményeket megerősítő szülői értekezletek és a rendszeres időközönként megtartott 

fogadóórák. Emellett nagy szerepet kap az iskolában működő szülői munkaközösség 

munkájának a segítése. 

A szülőkkel kialakított tartalmas, partneri kapcsolat mellett kiemelt feladatnak tekintjük a 

harmonikus tanár-diák viszony kialakítását. Ezek legfőbb eszközei: a házirendben is 

megerősített tanári és tanulói jogok (emberi és állampolgári jogok) betartása, az 

empatikus, toleráns, de következetes és színvonalas, segítő - irányító tanári attitűd 

megvalósulása. 

A célok és feladatok teljesítéséhez szükség van a nevelőtestület pedagógiai és szakmai 

kultúrájának folyamatos fejlesztésére belső és külső továbbképzésekkel, bemutató órákkal, 

önképzéssel. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk az együttműködésre, az egységességre. 

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának a fejlesztése során fontosnak tartjuk az 

eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatását. Célunk a tanuláshoz való 

pozitív attitűd kialakítása és fejlesztése, a tanulás tanítása, az önművelés igényének és 

szokásának a kiépítése. 

A tanulásmódszertan nem a hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy, hanem inkább 

intenzív képességfejlesztő tréning. Nevelő-oktató munkánk keretében tanulóinkat igyekszünk 

bevezetni a fenti célkitűzéseknek megfelelő tanulási módszerek és technikák világába.  

Az emelt és középszintű érettségire készítenek fel a fakultációs órák a 11. és 12. 

évfolyamon. 

Azok a tanulók, akik szorgalmas, kitartó munkájuk eredményeként megfelelnek az 

osztályozóvizsgára való jelentkezés feltételének, osztályozóvizsgát, majd előrehozott 

érettségit tehetnek. Ezzel lehetőség nyílik a tanulmányok lerövidítésére, illetve újabb 

tantárgy választására. 

Fontosnak tartjuk a tanulók ön- és pályaismereteinek a fejlesztését, a pályaorientációt, 

amellyel segítjük a tanulók pálya- és szakmaválasztási érettségének kialakulását annak 

érdekében, hogy képesek legyenek megfelelni a választott pálya követelményeinek és 
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elvárásainak, valamint tudatában legyenek pályaválasztási döntésük felelősségének. Az 

önmegvalósítás, az „életbe” való sikeres kilépés, a felnőtt lét szerepeire való felkészülés 

segítése szintén célja pályaorientációs tevékenységünknek. 

Ennek eszközei: 

 Az énkép, az önismeret fejlesztése, hogy a tanulók fel tudják mérni saját képességeiket, 

igényeiket, az önmagukkal szemben támasztott elvárásokat, és képesek legyenek a 

változásra, a fejlődésre. 

 A szociális és társadalmi kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése 

(kiemelt feladat a segítéssel, az együttműködéssel, vezetéssel és a versengéssel 

kapcsolatos magatartásmódok kialakítása). 

 A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia fejlesztése, mely segíti a 

tanulókat a mindennapi életben, majd később a „munka világában” kínálkozó lehetőségek 

megragadásában. 

 A tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek során a munka iránti pozitív attitűd 

kialakulásának az előmozdítása, hogy a tanulók megértsék, a munka az önmegvalósítás 

eszköze, és ezen túl az öröm forrása is lehet. 

 Olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, amelyek elősegítik, hogy a tanulók 

kipróbálják képességeiket, elmélyedjenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

ezzel is fejlesztve ön- és pályaismeretüket. 

 Átfogó kép nyújtása a „munka világáról” - különböző szakmák, pályák, foglalkozási ágak 

tartalmának, követelményeinek és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, a későbbi 

munkába állás praktikus ismereteinek, az önmenedzselés módszereinek megismertetése. 

Fontosnak tartjuk, hogy az oktatás-nevelés során tanulóink olyan érzelmi és intellektuális 

tudást és képességeket sajátítsanak el, melyek lehetővé teszik számunkra az élethosszig való 

tanulást, valamint az életpálya során szükségessé válható rugalmas pályamódosításokat. 

A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során és csak akkor lehet eredményes, ha az 

osztályfőnöki órák mellett a különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, 

tevékenységek összehangolásán alapul. 

4.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Nevelő-oktató munkánk során egyaránt fontosnak tartjuk diákjaink tudásának, képességeinek 

és személyiségének sokoldalú fejlesztését. Az 1.1.3. fejezetben, a nevelő-oktató munkánk 

feladatai cím alatt részletesen felsoroltuk a gyermekek, serdülők és fiatalok képességeinek, 

személyiségének fejlődéséhez szükséges legfontosabb feladatainkat nevelőmunkánk szinte 

minden meghatározó területén. 

A felsoroltakon kívül fontos feladatunknak tekintjük a következőket: 

 Tanulóink személyiségfejlesztése, harmonikus emberré nevelése érdekében az 

ismeretátadással szinkronban fejlesztjük belső pszichikus világukat, társas kapcsolati és 

egyedi személyiségi készségeiket is. 

 Munkánk során egyaránt fontosnak tartjuk a tudásnak és az emberségnek, az 

intelligenciának és a cselekvőképességnek, az önkibontakoztatásra és az önfejlesztésre 

való készségeknek a fejlődését. 

 Tanulóink személyiségfejlődését olyan tanulási környezet megszervezésével segítjük elő, 

amely önmaguk megismerését segíti, motiválja. Énképük és önismeretük gazdagításával 

fokozódik az őket körülvevő személyek és dolgok iránti érzékenységük, illetve kialakul 

az alapvető erkölcsi normák iránti fogékonyságuk. 
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4.2.1 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai elveink 

Az egész személyiséget kell fejlesztenünk szem előtt tartva azt, hogy mindenki a saját 

egyéniségét bontakoztathassa ki. 

Hisszük, hogy az iskolai nevelést (is) az atmoszféra határozza meg. Az a légkör, amely a 

személyiségfejlődést elősegíti, melynek erői, töltései a pedagógus személyiségéből és a 

tanulókkal való kapcsolatából erednek. 

A gyermekközpontú iskola megvalósulását szeretnénk elérni, ahol lehetőség nyílik a 

harmonikus személyiség kialakulására. 

A személyiségfejlesztés során elsődleges eszköznek a dicséretet, a pozitív megerősítést 

tartjuk, de a következetesség betartásával szükség esetén a jobbító szándékú elmarasztalás 

sem maradhat el. 

Olyan színes és sokoldalú iskolai életet kívánunk biztosítani, mely fejleszti a tanulók 

önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, 

szokásaik, az értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához. 

4.2.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, tevékenységek 

- a tanulók megismerése (személyiségmérésekkel, a tanulók szociokulturális 

hátterének felmérése; közös programok során, egyéni elbeszélgetésekkel stb.) 

- a tanulók igényeinek, szükségleteinek képviselete, fejlődésük értő követése 

- a fejlesztő értékelés gyakorlatának kialakítása, mely fejleszti a tanulók önismeretét, 

önértékelését, tanulási motivációikat 

- az énkép, az önismeret; az önkontroll, az önkritika kialakítása, fejlesztése 

- az önállóság, önfejlesztés képességének kialakítása és fejlesztése 

- az önmagukért és másokért való felelősség kialakítása és fejlesztése 

- a nevelő-oktatómunka céljainál felsorolt általános és egyedi értékek közvetítése 

illetve kialakítása 

- színes és sokoldalú iskolai élet biztosítása: versenyek, szakkörök, művészeti körök, 

diákönkormányzat rendezvényei, iskolai bálok, ünnepélyek, sportrendezvények, 

művészeti bemutatók, országjárások, táborozások, stb. szervezése 

4.3 Iskolánk teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatai 

4.3.1 A testi és lelki egészségre nevelés alapelvei, céljai 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. Arra ösztönözzük tanulóinkat, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a 

mozgásra, a stressz-kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki 

egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 

Feladatunknak tekintjük, hogy a családdal együttműködve felkészítsük 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. 

Motiváljuk és segítjük tanulóinkat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzésében. 

Intézményünk a hagyományos 8 osztályos szerkezet mellett nyolcosztályos gimnázium is, így 

különleges lehetőségünk és felelősségünk, hogy tanulóink többségét a legintenzívebb 

szocializációs tanulási időszakban, 6–18 éves korban nevelhetjük az egészséges életmódra. 
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Tevékenységünkkel az egészséges testi, lelki és szociális fejlődésüket szolgáljuk. Azoknak a 

pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását segítjük, amelyek a 

gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát megtartják, javítják, az egészséges életvitellel 

kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. Az egészséges életmódra neveléssel 

nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanítjuk a gyerekeket, hanem az egészséges 

állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is. 

4.3.2 Az iskola egészségfejlesztési programja 

4.3.2.1 A program céljai 

Célunk olyan egészségszemlélet, képességrendszer és személyiségjegyek kialakítása, amelyek 

során a tanulókban kialakul az önmagukkal és környezetükkel szembeni érzékenység és 

felelősségérzet: 

- tudatosulnak a környezet, a viselkedés, az életmód és az egészségi állapot ok-okozati 

összefüggései 

- kialakul testi és lelki egészségük harmóniája 

- világossá válik, hogy életminőségük jobbítását csak jövőjük tervezésével és életútjuk 

tudatos építésével valósíthatják meg 

- tudatosul az egészség- és környezetvédő magatartás szokásrendszerének fontossága 

és jelentősége 

- egyértelművé válik, hogy az egészség, a kiegyensúlyozott életvitel nélkülözhetetlen 

eszköz a boldog, sikeres élethez 

- kialakul az életkoruknak megfelelő önismeret, mint az önnevelés alapja 

- alapvető igénnyé válik a munkához szükséges nyugodt, rendezett környezet és a 

munka, a pihenő idő megfelelő arányának kialakítása 

- követendő minta lesz az elfogadó és segítő kész magatartás a beteg, sérült és 

fogyatékos emberek iránt 

- kifejlődnek olyan kommunikációs képességek, amelyek segítik társas kapcsolataik 

kialakulását, azok harmonikus fennmaradását és a konfliktushelyzetek feloldását 

- kialakul a nemiséggel kapcsolatos felelősségteljes magatartásuk 

- kifejlődik a felelős döntéshozási képesség egészségük védelme érdekében 

4.3.2.2 A program tartalma 

Az egészséges táplálkozás: 

- Az iskolai büfé és áruautomata működéséhez minden tanév végéig beszerezzük az 

iskola-egészségügyi szolgálat véleményét. 

- Ha szakvéleménye szerint az árukínálat nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, 

akkor a megállapodás a további üzemeltetésre csak akkor köthető meg, ha azt az 

iskolai szülői munkaközösség támogatja. 

A mindennapos testnevelés, testmozgás: 

- Diákjaink számára pedagógiai a programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz. 

Lehetőségeink szerint az 1-8. évfolyamok közül minél több évfolyamon órarend 

szerinti óraként, osztály- vagy évfolyamkeretben szervezzük meg mind az öt órát. 

- 9-12. évfolyamon 3+2 órában, az órarend szerinti kötelező testnevelés órákon és heti 

két órában a szabadon választható sportköri foglalkozások keretében biztosítjuk a 

mindennapos testmozgást. 

A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése érdekében az alábbi témákat dolgozzuk fel: 
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A betegségek elkerülése, az egészség megóvása: 

- a tevékenység és terhelés harmonikus, kiegyensúlyozott aránya 

- helyes magatartás betegség esetén 

- egészséges, korszerű, rendszeres táplálkozás 

- helyes napirend, életrend (pihenés–munka helyes aránya, megfelelő alvásidő, stb.) 

kialakítása 

- az egészséget fenyegető környezetkárosító anyagok, környezeti ártalmak 

veszélyeinek felismerése 

Önismeret, önkontroll, önbizalom; autonómia, személyiség megőrzése: 

- pozitív életszemlélet elsajátítása 

- szorongás- és stressz oldó technikák; különböző (pozitív és negatív) élmények 

feldolgozása 

- emberismeret, empátia, alkalmazkodóképesség, nyitottság 

- önnevelő, problémamegoldó és konfliktuskezelő-készség fejlesztése 

- döntési képesség, érzelmi kifejező készség fejlesztése 

- egyéni képességek, lehetőségek és célok összhangja 

- devianciák elkerülése, megelőzése 

A függőséghez vezető motívumok feltárása, illetve szokások megelőzése; az iskola 

drogstratégiája: 

- egészségkárosító élvezeti szerek (alkohol, nikotin és kávéfogyasztás) 

- serkentők, nyugtatók, drogok 

- szenvedélybetegségek (alkoholizmus, narkománia) 

- függőséghez vezető okok feltárása, tudatosítása 

- a függőség egészségkárosító következményei 

- a konfliktus- és válságkezelés más, lehetséges megoldásai 

A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése: 

- Az iskolai Házirend és az SZMSZ következetes betartásával, betartatásával. 

- Bántalmazás vagy deviáns viselkedésformák észlelése esetén esetmegbeszélés 

keretében a pedagógusokkal közösen feltárjuk a viselkedéshez vezető okokat. 

- A konfliktusban érintett tanulók iskolapszichológus kiemelt segítségében 

részesülnek. 

- Prevenciós foglalkozások osztályfőnöki órákon, iskolarendőr, pszichológus 

bevonásával, lehetőség szerint drámapedagógiai módszerekkel is. 

- A szülőknek is tájékoztató előadások tartása. 

A baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás: 

- A baleseti óvórendszabályok megismertetésével; következetes betartásával és 

betartatásával a balesetek elkerülhetővé válnak. 

- A közlekedési kultúra fejlesztésével (a gyalogos és kerékpáros közlekedés 

szabályai, a tömegközlekedési eszközök használata, stb.).  

- Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának tervezésével: Az 

elsősegélynyújtás szerepe a betegségek, sérülések kimenetelét tekintve 

kulcsfontosságú. Ennek felismertetése és az ismeretek elsajátítása a gyermekkorban 

elkezdett programokkal alkalmasak és hatásosak lehetnek. Mindezért az 

iskolaorvossal, védőnővel és a különböző szakemberekkel, az Orvostanhallgatók 

Egyesületével együttműködve sokféle lehetőséget biztosítunk az ismeretek 

elsajátítására, melyek a következők: 
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az egyes szakórák (biológia, egészségtan) 

az osztályfőnöki órák (iskolaorvos, védőnő által tartott egészségnevelési órák); 

elsősegélynyújtó versenyeken való részvétel 

tanulmányi kirándulások mentőállomásra 

évenkénti egészségnap 

„Teddy Maci” kórházi program megszervezése az alsós tanulók számára 

pedagógusok számára történő ismeretátadás igény szerint 

- A személyi higiénia: 

a rendszeres tisztálkodás fontossága, igényének kialakítása 

az időjárásnak, évszaknak megfelelő öltözködés 

a bőr, a haj, a köröm helyes ápolása stb. 

4.3.2.3 Az egészségfejlesztés színterei 

- tanórák (ezen belül kiemelt szerepet kapnak a biológia és egészségtan, a 

természetismeret, környezetismeret az osztályfőnöki és a testnevelés órák, de a többi 

szaktárgyi órán is kihasználjuk a tananyaghoz kapcsolódó egészségnevelési 

lehetőségeket) 

- tanórán kívüli foglalkozások (pl. napközis foglalkozások, vetélkedők, 

személyiségfejlesztő foglalkozások) 

- délutáni szabadidős foglalkozások 

- iskolai sportköri foglalkozások (futball, szivacskézilabda, atlétika, tollaslabda, 

tömegsport) 

- játékos egészségfejlesztő foglalkozások az alsó tagozaton 

- a védőnő által tartott foglalkozások (az osztályfőnökökkel egyeztetett munkaterv 

szerint) 

- iskolaorvosi szűrővizsgálatok 

- egészségnap (tanévenként egy tanítási nap) 

- kortárscsoportos oktatók előadásai (lehetőség szerint, alkalomszerűen) 

- orvostanhallgatók egészségnevelési foglalkozásai (lehetőség szerint, alkalomszerűen) 

- erdei iskola (a lehetőségek függvényében) 

- közösségfejlesztő- és szaktáborok (érdeklődők, önként jelentkezők számára, 

önköltségesen) 

- foglalkozások a KRESZ–parkban (külön terv szerint) 

- túrák, kirándulások, iskolai sportversenyek 

- szülői értekezletek (a szülőkkel történő, egészségneveléssel kapcsolatos párbeszéd, 

mely közvetetten segíti nevelő-oktató munkánkat) 

- a felnőttek (tanárok, és más iskolai dolgozók) példaadása, egészséges életmódja 

4.3.2.4 Az egészségfejlesztést segítő szakemberek 

- szaktanárok (biológia, természetismeret) 

- tanítók 

- iskolaorvos 

- védőnő 

- iskolapszichológus 

- testnevelő tanár 

- osztályfőnök 

- diákönkormányzatot segítő pedagógus 

- iskolarendőr 

- országos programok koordinátorai 
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- Magyar Vöröskereszt pécsi csoportja 

- Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete pécsi csoportja 

- Gyermekjóléti Szolgálat 

- Nevelési Tanácsadó 

- ANTSZ szakemberei 

Iskolánkban iskolapszichológus dolgozik, aki tematikus csoportfoglalkozásokat tart a 

tanulóknak, preventív szűrővizsgálatokat végez egyéni, vagy csoportos formában (pl.: 

kognitív képességek fejlettsége, tanulási stílus, iskolai szorongás, osztálystruktúra 

feltérképezése). Tehetséges gyermek esetében információt ad a szülőnek, pedagógusnak, 

megszervezi a Pedagógiai Szakszolgálatba történő delegálást, indokolt esetben a gondozás 

keretében személyiségfejlesztést, szociális készségfejlesztést végezhet. Feladatai közé tartozik 

még a hospitálás, a konzultáció, a tanácsadás - egyéni/csoportos formában a tanulóknak, a 

szülőknek és pedagógusoknak szakmailag indokolt témakörben, - egyéni esetvezetés, 

szupportív megsegítés, pszichológiai állapotfelmérés, krízisintervenció, pályaválasztási 

tanácsadás (pályaválasztási szűrés, pályaorientációs foglalkozás és tanácsadás, indokolt 

esetben kapcsolat felvétele a BMPSZ pályaválasztási tanácsadás végző szakemberével, 

delegálás megszervezése). 

4.3.2.5 Az ismeretek, készségek, elsajátítását szolgáló módszerek és 

tevékenységformák 

Fontosnak tartjuk a tevékenységen alapuló oktatási technikák minél szélesebb körű 

alkalmazását, mert ezek révén alakulhat ki a tanulókban a saját élmény megtapasztalása, 

fejlődhetnek az életvezetés, a testi–lelki jóllét szempontjából valóban fontos készségek és 

jártasságok: 

- szerep– és szituációs játékok 

- személyes és más példák gyűjtése, kiértékelése, megbeszélése 

- önismereti tesztek, kérdőíves felmérések kitöltése, kiértékelése, megbeszélése 

- értékkategóriák felállítása (táplálkozás, emberi kapcsolatok, helyes 

viselkedésformák, szokások, stb.) 

- kísérletek végzése (a környezet tisztaságának vizsgálata, a dohányzás ártalmai stb.) 

- problémák megbeszélése, elemzése, vita 

- kiselőadások 

- projektmunka 

4.4 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek 
együttműködésével kapcsolatos feladatok 

A közösségfejlesztés az iskolába lépés pillanatától olyan beilleszkedési folyamatot jelent, 

amelyben a tanulók, tanulócsoportok keresik és megtalálják helyüket, miközben folyamatosan 

alakítják környezetüket és önmagukat. E folyamatok célja a kulturált egyéni és közösségi élet, 

mások megértése, segítése, tisztelete és a szeretetteljes kapcsolatok kialakítása. 

4.4.1 Alapelveink 

Az iskolai közösség formálása, alakítása nem egyetlen tantárgy feladata, mert az oktató-

nevelő folyamat egészét áthatja, kiterjed a szabadidős tevékenységekre, közös cselekvésekre 

és a diákok öntevékeny szerveződéseire is. 

A közösség váljék színterévé az egyéni tehetség kibontakozásának és fejlesztésének; olyan 

forrássá, amelyből az egyén erőt meríthet, továbbá segítsen a tanulók esetleges problémáinak, 

konfliktusainak megoldásában is. 
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4.4.2 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink 

- a beilleszkedés folyamatos figyelemmel kísérése, segítése minden életkorban, de 

kiemelten az alsó tagozat első osztályában 

- minél több olyan tevékenység, alkalom megteremtése, amely során a tanulók 

megismerhetik az őket körülvevő világot, társaikat és önmagukat 

- a tanulók minél hatékonyabb bevonása a közös tevékenységekbe, közösségi 

munkába, ezek folyamatos értékelése 

- az iskolai élet demokratikus gyakorlatának biztosítása 

- egységes iskolai arculat-, érték- és szimbólumrendszer kialakítása 

- az értékek megőrzése és gyarapítása 

- a tanulók jó közérzetének megteremtése 

- harmonikus kapcsolat kialakítása a természeti és társadalmi környezettel 

- a különböző kultúrák, életmódok, vallások, szokások megismertetésével nyitottá, 

megértővé tenni tanulóinkat a másság iránt 

- a tanulók közvetlen részvételének segítése a nemzetközi projektekben, a külföldi 

kapcsolatok ápolásában 

- a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás 

fejlesztése 

4.4.3 A közösségfejlesztés színterei, tevékenységformái 

- osztályfőnöki órák, szakórák, szakkörök, sportkörök 

- tanulmányi kirándulások, táborok 

- tanulmányi- és sportversenyek 

- különböző közös programok (pl. hulladékgyűjtés, színház-, mozi-, múzeumlátogatás, 

stb.) 

- iskolai- és iskolán kívüli rendezvények, ünnepségek, megemlékezések 

- iskolai hagyományőrzés (pl. kulturális bemutató, sportnapok, bálok (szecskaavató, 

szalagtűző bál, Árpád-nap, egészségnap, stb.) 

- diák-önkormányzati munka 

- a szülők részvétele a közösségfejlesztésben 

4.4.4 Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

4.4.4.1 Iskolaközösség 

Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és 

kuratóriumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az 

együttműködő közössége. 
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4.4.4.2 Szakalkalmazotti közösség 

Az iskola nevelőtestületéből és a nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozóiból áll.  

Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével folyamatosan 

kapcsolatot tart, együttműködik, egyeztet a szakmai munkaközösségekkel, a szülői 

munkaközösséggel, a diákönkormányzattal és az osztályközösségekkel; - a közösségek az 

SZMSZ-ben szabályozott módon egymással is kapcsolatban vannak, együttműködnek. 

4.4.4.3 Szülői munkaközösség 

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség. 

Szervezeti és működési rendjük, munkaprogramjuk alapján végzik tevékenységüket az iskola 

szereplőiként. 

Saját pénzeszközeikből segélyeket, anyagi támogatást nyújtanak a rászoruló tanulóknak, vagy 

tanulócsoportoknak, - döntenek a támogatás mértékéről, felhasználási módjáról. 

4.4.4.4 Diákönkormányzat 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza.  

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze. A 

diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott időben – 

diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi.  

Az iskola döntési jogot biztosít a diákönkormányzat számára egy tanítás nélküli munkanap 

programjának meghatározására. E programokat a diákönkormányzat szervezi meg, a 

tantestület segítségével. 

4.4.4.5 Osztályközösségek 

Az osztályközösség az iskolai közösség legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat 

alapvető csoportja. Az osztályközösség dönt a diák-önkormányzati osztályképviselők 

választásáról, illetve az osztály belügyeiről. 

Az osztályközösség vezetője: az osztályfőnök 

Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

Együttműködik az osztály választott diákképviselőivel, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

osztály szülői munkaközösségével. 

Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra. 

Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

Az osztályközösség kialakulása és fejlődése érdekében tevékenykedik, szabadidős 

programokat szervez. Összehangolja a szülők részvételét a közösségfejlesztésben. 
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4.5 A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki 
munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

4.5.1 A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

Pedagógusaink felelősséggel, a tanulók eredményes nevelése-oktatása érdekében végzik 

munkájukat. Munkaköri kötelezettségeiknek a tartalmát és kereteit a Köznevelési törvény, az 

iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, a pedagógiai program, az iskolai házirend, az 

iskolai munkaterv és a nevelőtestület határozatai, továbbá az intézményegység-vezető, 

valamint a felettes szervek igazgató útján adott útmutatói alkotják. 

4.5.1.1 Rendszeres munkafeladatok 

- alkotó részvétel az iskolai munka egészének fejlesztésében, a munkaterv 

elkészítésében, a házirend betartásában és betartatásában 

- tevékeny közreműködés az iskolai közösségek kialakításában és fejlesztésében 

- a tanulók egyéni fejlődésének figyelemmel kísérése, személyiségük fejlesztésének 

segítése, együttműködés a tantestület tagjaival és a szülőkkel 

- a tantervi követelményeknek az adott osztály összetételének, érdeklődésének 

megfelelő ismeretanyag, módszer, eljárás megválasztása 

- a helyi tanterv szerint az oktatómunka írásban való megtervezése, a tanítási órákra, 

foglalkozásokra való felkészülés 

- szemléltetés, az eszközállomány óvása, rendben tartása 

- a kötelező és a többletórák, a beosztás szerinti ügyelet, szükség esetén - a törvényben 

meghatározott mértékig - a helyettesítések ellátása 

- a tanulók tudásának ellenőrzése, értékelése, minősítése, a pedagógiai programban 

meghatározottak szerint, a helyi tanterv követelményei alapján 

- a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer 

működtetése 

- feladatlapok, munkafüzetek, dolgozatok, rajzok, egyéb tanulói munkák javítása, 

ellenőrzése, értékelése 

- a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről (a tanulók tudásáról, 

készségeinek-képességeinek a szintjéről, fegyelméről, munkához való viszonyáról) 

tájékoztatja, a szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy 

fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek 

- a tehetséges tanulók gondozása, a problémákkal küzdő tanulók hátrányainak 

csökkentése tanórai felzárkóztató foglalkozásokkal 

- a tanulók pályaválasztásának segítése 

- aktív részvétel tantestületi értekezleteken 

- folyamatos önképzéssel, belső és külső továbbképzéseken való részvétellel fejleszti 

szakmai tudását, módszertani kultúráját 

- tanulmányi versenyek szervezése, vezetése 

- ebédeltetés a menzán 

- az iskola épületének tisztán, rendben tartásában, az igényes környezet 

megteremtésében való közreműködés, elsősorban a tanulók nevelésével 

- közreműködés a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében 

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

tanulók esetén az egyéni fejlesztési tervhez igazodó szaktárgyi felzárkóztatási terv 

készítése tanulónként, együttműködés a fejlesztő pedagógussal 
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4.5.1.2 Adminisztrációs munkák végzése 

- naplók vezetése (elektronikus napló) 

- javítóvizsga, osztályozóvizsga jegyzőkönyveinek a megírása 

- névsorok, statisztikák készítése 

- leltározási naplók aláírása adott szaktárgynak megfelelően 

- közreműködés leltározásnál adott szaktárgynak megfelelően 

- tanórai és tanórán kívüli foglalkozásait köteles a naplókban az adott határidőig 

adminisztrálni 

4.5.1.3 Eseti feladatai 

- tevékeny részvétel a pedagógiai program kidolgozásában 

- a szakmai munkaközösség és a szülők véleményének figyelembevételével a 

taneszközök kiválasztása 

- az iskolai munkatervben tervezett, illetve külső szervek által felkért (egyeztetés után) 

tantárgyi mérések elvégzése 

- a tanulók és a szülők tájékoztatása a követelményekről, a tanulók tudásának 

ellenőrzésének módjairól, eredményeiről 

- az iskolai munkatervben megtervezett vagy külső szerv, intézmény által felkért és 

előre egyeztetett programok szervezése, és ezeken való részvétel 

- kirándulások, ünnepélyek, sportnapok, gyermekprogramok; mozi, színház, 

hangverseny, üzemlátogatások előkészítése, szervezése, részvétel ezeken 

- az érettségi vizsgára felkészítés (középiskolai tanárok) 

- óralátogatások végzése a kollégáknál tapasztalatcsere céljából 

- kapcsolattartás külső szervekkel, intézményekkel 

- fogadóórán és szülői értekezleten való részvétel     

- a tanulók felügyelete, kísérése (orvosi vizsgálat, rendezvények, stb.) 

- napközis felügyeletek ellátása (iskolai szünetekben) 

- iskolai rendezvények szervezése, illetve az ezeken való részvétel 

4.5.2 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

- Az osztályfőnök iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának 

tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

- Együttműködik az osztály választott diákképviselőivel, segíti a tanulóközösség 

kialakulását. 

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

osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi 

előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

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

terjeszti. Szülői értekezleteket tart. 

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok 

megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások 

igazolása. 

- Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

- Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra. 

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

- Az osztályközösség kialakulása és fejlődése érdekében tevékenykedik, szabadidős 

programokat szervez. 
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- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását. 

- Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

- Kapcsolatot tart a szülőkkel. 

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

- Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

- Betartja és betartatja a házirendben leírtakat. 

- Az osztály jobb megismerése érdekében, osztályában órákat látogat. 

- Szülői értekezleteket tart (az iskola munkatervében meghatározott időpontokban 

illetve rendkívüli esetben). 

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére. 

- Az egy osztályban tanítók értekezletén elemzi osztálya helyzetét, tanulmányi 

munkáját, magatartását. 

- Az átmenet problémáinak csökkentése érdekében kapcsolatot tart a tanulók 

intézményünkben dolgozó előző osztályfőnökeivel (5. évf. és 9. évf.). 

- Nevelő-oktató munkájához minden tanévben tématervet készít. 

- Pontosan vezeti az osztálynaplót. 

- Segédkezik a javítóvizsga- és osztályozóvizsga jegyzőkönyveinek kitöltésében. 

- Névsorokat, statisztikákat készít. 

- Részt vesz a munkaköréből adódó leltározási tevékenységben. 

- Pontosan vezeti a bizonyítványokat, törzskönyvet. 

- Tájékoztatja, szükség esetén felszólítja a szülőket. 

- Felettesei megbízása alapján tanulói jellemzést, környezettanulmányt készít. 

4.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység helyi rendje 

4.6.1 Alapelveink, általános feladataink 

Minden tanköteles korú tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a neki megfelelő 

nevelésben-oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítése érdekében iskolánk (az 

iskolafenntartóval, a családdal, a gondviselővel, szakmai és civilszervezetekkel 

együttműködve) törekszik arra, hogy a következő elvek szerint biztosítsa a nevelő-oktató 

munka feltételeit: 

- a képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak 

megalapozása, az attitűdök alakítása az 1–4. évfolyamon 

- folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az 

iskolázás további szakaszaiban 

- az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai 

eszközökkel 

- a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az 

iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén 

- a tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának 

érdekében a tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése, a 

tanulás eredményességét növelő pedagógiai módszerek alkalmazása 

- a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, és 

e tevékenység támogatása az iskolán kívül is 
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- motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok 

segítségével 

- egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások 

alkalmazása 

- a sajátos nevelési igényű, akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők 

elfogadása, beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló 

megteremtése, a képességprofilhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban 

meghatározó képességeik feltárása és fejlesztése 

4.6.2 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

A tehetség korai felismerése és speciális képzése a kibontakozás és az akadálytalan fejlődés 

legfontosabb feltétele. 

Iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

Iskolánkban fennállása óta hagyománya van a tehetséggondozásnak, a kezdetek óta 

fontos szerepe volt a tehetségek felismerésének, fejlesztésének, kibontakoztatásának.  

Az emelt óraszámú képzés, a szakkörök, a versenyekre történő felkészítés mind ennek 

a törekvésnek a megvalósítása. Különböző tényezők hatására megváltozott a tanulók 

szociokulturális összetétele, és nagyobb igény mutatkozott a hiánypótlásra, 

felzárkóztatásra, ugyanakkor folyamatos az igény és az akarat arra, hogy a tehetséges 

tanulók kiemelt figyelmet és fejlődési lehetőséget kapjanak. 

2010 óta regisztrált tehetségpontként működünk, 2013-ban elnyertük az Akkreditált 

Kiváló Tehetségpont címet. Törekvésünk középpontjában az áll, hogy a meglévő 

tehetséggondozási formákat egységbe szervezzük, és a csökkenő anyagi lehetőségek 

ellenére is megpróbáljuk biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy a családok szociális 

helyzetétől függetlenül minden tehetséges tanulót felismerjünk, és tehetségének 

kibontakozásához hozzájáruljunk, mivel hisszük, hogy ez a munka pozitív hatással 

van az iskola egészére. 

A tehetséggondozás céljai: 

- Felismerni/azonosítani a tehetségígéreteket, beleértve az alulteljesítő tehetségeket is.  

- Fejleszteni a tehetségígéreteket: szaktárgyi gazdagítás, mélyítés, 

személyiségfejlesztés, stb. 

- Lehetőségeket teremteni a tehetségek megmutatkozásának, kibontakoztatásának. 

A tehetséggondozás formái tanórai keretek között: 

- emelt óraszámú oktatás (angol nyelv, informatika-matematika) 

- fakultáció, emelt szintű érettségi felkészítések 

- Tanórai kereteken kívül 

- tantárgyhoz kötött szakkörök 

- tantárgyhoz nem kötött/interdiszciplináris szakkörök 

- sportkörök 

- versenyek (részvétel vagy saját rendezés) 

- látogatások (intézményi, színház, közösségi, stb.) 

- tanulmányi kirándulások 

- találkozások meghívottakkal 

- műsorok létrehozása (ünnepélyekre, kulturális bemutatók, stb.) 

- egyéni versenyfelkészítések 

- projektek 
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- tantárgyi és/vagy tanulmányi/közösségi/tematikus napok (Árpád-nap, Föld napja, 

DÖK-nap, stb.) 

- nemzetközi projektek/diákcsere 

- szakmai napok 

- szaktáborok/tematikus táborok 

- általános tehetséggondozó foglalkozások 

Ezeknek a fejlesztési formáknak túlnyomó többsége nyitott az iskola minden tanulója 

számára, de természetesen ezeken belül a tehetségígéretek különös figyelmet kapnak. 

A tehetséggondozás személyi és tárgyi feltételei: 

Személyi feltételek: felkészült és elkötelezett tanárok. A tantestület nagy része 

rendelkezik továbbképzéssel a tehetséggondozás témakörében. Iskolapszichológusunk 

az azonosítás és egyéni tehetséggondozás,- követés feladatában segít. A 

tehetséggondozásban részt vevő tanárnak felkészültnek, kreatívnak, rugalmasnak kell 

lennie, hogy a tehetség kibontakoztatásához szükséges lehetőséget megtalálja, és 

alkalmazni tudja. 

A tanítás színvonala: 

- magas szintű elvárások és ambíciók az osztályban 

- a tananyag megoldandó problémák sorozata, semmint elsajátítandó tényanyag 

- változatos módszerek/technikák alkalmazása, hogy a tanulás élvezetet és kihívást 

jelentsen 

- a feladatok a tanulók érettségéhez és tanulási stílusának megfelelően vannak 

kiválasztva; 

- az önálló és a kutató gondolkodás bátorítása 

- magasabb rendű gondolkodást serkentő kérdések 

- a tanulók bátorítása, hogy maguk is kérdezzenek 

- hatékony problémamegoldó technikák bemutatása, a tanulók bátorítása ezek 

alkalmazására 

- a tanulók önbizalmának, önfegyelmének fejlesztése, a tanulás folyamatának 

megértése 

- az önértékelés és egymás értékelésének alkalmazása 

- az iskolán kívüli tapasztalatok és az iskolai tanulás összekapcsolása 

Tárgyi feltételek: A jó minőségű, korszerű tanítási segédeszközök jelentős mértékben 

elősegíthetik a tehetséges tanulók fejlődését (is). Hozzájárulnak a hatékony tanuláshoz, az 

érdeklődés felkeltéséhez és fenntartásához, és segítenek a magas szintű teljesítmények 

elérésében. Ezek a segédeszközök a jól felszerelt könyvtártól a korszerű multimédiás 

eszközökig, szoftverig, széles körben elérhető és gyors internetkapcsolatig, sportfelszerelésig, 

eredeti forrásanyagokig, művészeti tevékenységekhez szükséges kellékekig nagyon sok 

mindent magukba foglalnak. A meglévő eszközök gazdagítása megvalósítható pályázati 

forrásokból, könyvtárakkal fenntartott kapcsolatokkal, a meglévő eszközök hatékony 

megosztásával, a szakmai információ áramoltatásával, stb. 
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Egyéni követési rendszer: 

A hatékony azonosítás és tehetséggondozás eredménye elsősorban minőségi és nem pedig 

mennyiségi fejlődést jelent. A fejlesztés eredményességét ugyanakkor a következő módokon 

mérhetővé lehet tenni: 

- vizsgaeredmények (belső vizsgák, kompetencia-mérés, érettségi, emelt szintű 

érettségi, nyelvvizsga) 

- versenyek (részvétel, elért eredmények) 

- részvétel a tehetséggondozás különböző tanórán kívüli formáiban 

- önálló tanulási szokások kialakulása 

- továbbtanulási mutatók 

4.6.3 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő 
pedagógiai tevékenység 

Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási problémákkal küzdő tanulókat. 

Fel kell figyelnünk: 

- az agresszív megnyilvánulásokra 

- a közönyre és a passzivitásra 

- az érzelemszegény, apatikus magatartásra 

- az elkülönülésre, közömbösségre a társak iránt 

- a túlzott félelemre és szorongásra 

- a látszólag ok nélküli sírásra 

- a barátok túl gyakori váltogatására 

- a hipermobilitásra 

- a teljesítményromlásra 

- a beszédzavarra 

A problémák, a nem elfogadható viselkedés számbavétele után következik a viselkedési 

zavart kiváltó pszichológiai, szociális, esetleg biológiai okok feltárása az iskolai pszichológus 

segítségével, aki ezekre választ adhat. 

A beilleszkedési, magatartási zavarok megoldását, illetve enyhítését az alábbi pedagógiai 

tevékenységekkel kívánjuk elérni: 

- az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek 

alkalmazásával 

- együttműködik a fejlesztő és gyógypedagógus kollégákkal 

- szükség esetén pszichológus, illetve más külső szakember segítségének 

igénybevételével 

- az osztályközösség segítő erejének mozgósításával 

- a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók 

bevonásával 

- békéltető, konfliktusmegoldó stratégia alkalmazásával 

- tanári mentor választásával 

- a pozitív énkép kialakulásának támogatásával (dicsérettel, biztatással) 

- teljesíthető, reális követelmények támasztásával 
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4.6.4 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

Alulteljesítő, lemaradó tanulóink felzárkóztatásának alapvető célja: 

- a tudásbeli hiányok feltárása és pótlása 

- a tanulók személyiségének, képességeinek a megismerése, az azokhoz illeszkedő 

pedagógiai módszerek alkalmazása 

- a tanulási nehézségek feltárása, és a problémák megoldásának a segítése a nevelés-

oktatás egész folyamatában 

- a megfelelő előrehaladáshoz nélkülözhetetlen megismerő, munkavégző és 

alkalmazási képességek kialakítása, valamint az ehhez szükséges motivációk 

megteremtése 

A felzárkóztatás legfőbb feladatai: 

- ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, illetve sajátos 

nevelési igényű, fejlesztő foglalkozásra jogosult 

- a Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság tesz javaslatokat 

személyre szabottan; a felzárkóztatásban a javaslatokat magába foglaló igazgatói 

határozatot kell figyelembe venni 

A felzárkóztatást segítő tevékenységformák iskolánkban:  

 a tanítási órák keretein belül: 

- adaptív tanulásszervezési technikák alkalmazása (osztálymunka; a tanulók páros, 

részben vagy teljesen egyéni, individualizált oktatási formái; a kooperatív tanulási 

technikái; a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás; projektmódszer; 

portfóliós oktatás; stb.) 

 a tanítási órákon kívül: 

- egyéni foglalkozások - korrepetálások biztosítása (az iskola lehetőségeinek 

függvényében) 

- tanulószoba biztosítása az 5-8. évfolyam tanulói számára 

- napközis foglalkozások biztosítása az 1-4. évfolyamos tanulóink számára 

- könyvtári foglalkozások 

- a tanulók személyiségének megismerését segítő egyéni elbeszélgetések 

4.6.5 Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Pedagógiai munkánkban kiemelten kezeljük az esélyegyenlőség megvalósulását, a szociális 

hátrányok enyhítését segítő tevékenységet. Feladatunk segíteni minden hátrányos helyzetű 

tanulót képességeinek kibontakoztatásában, adottságaihoz mért fejlődésében. 

Ehhez először elemeznünk kell azokat a tényezőket, amelyek hozzájárulnak a hátrányos 

helyzet kialakulásához. 

Ilyenek: 

- a családi mikrokörnyezet (pl. lakásviszonyok, jövedelmi viszonyok, kulturális 

helyzet, nevelési hagyományok stb.) 

- a családon kívüli környezet (pl. utca, lakókörzet, társas kapcsolatok) 

- az iskolai környezet (pl. tanulók közötti kapcsolatok, tanár-diák viszony, a tanuló 

peremhelyzete a közösségben stb.) 

A hátrányok számbavétele után meghatározzuk tevékenységünk célját és a hátrányok 

enyhítését szolgáló tevékenységformákat. 
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A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 

- a lehetőségek függvényében a rászoruló tanulók iskolai táborozásokon, 

országjárásokon való részvételének anyagi támogatása (egyeztetve a 

diákönkormányzattal, illetve az iskolai alapítvány kuratóriumával) 

- étkezési támogatás, illetve ingyenes étkezés biztosítása (a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően illetve az anyagi lehetőségek függvényében további támogatások) 

- a szülők tájékoztatása a szociális juttatások lehetőségeiről (szülői értekezleten, 

fogadóórákon stb.) 

- felzárkóztató,- ill. tehetséggondozó programok szervezése 

- pályaorientációs tevékenység 

- drog-és bűnmegelőzési programokban való részvétel 

- mentálhigiénés programok 

- a tehetséges tanulók versenyeken való részvételének anyagi támogatása (pl. 

versenydíjak, útiköltség térítése – a lehetőségek függvényében) 

4.6.6 Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Iskolánkban a gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységet az osztályfőnökök végzik. 

Munkájukban elsősorban az iskolapszichológus és a korosztályok szerint megbízott 

ifjúságvédelmi felelős pedagógusok nyújtanak segítséget, de kapcsolatot tartanak a Szülői 

Munkaközösséggel és a városi gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetekkel is. 

A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatainkat külön eljárásrendben 

szabályozzuk. 

Ennek területei: 

- Minden tanév elején tájékoztatjuk a szülőket, a tanulókat az ifjúságvédelmi 

feladatokkal megbízott pedagógusok személyéről és elérhetőségéről. 

- Az ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógus tájékoztatja a szülőket, illetve a 

diákokat az igénybe vehető támogatásokról, pályázatokról. 

- Az osztályfőnök tájékozódik a hátrányos, illetve veszélyeztetett tanulók 

körülményeiről és a változásokról. 

- Az osztályfőnök figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi 

előmenetelét, mulasztásait. 

- Szükség esetén családlátogatással is tájékozódik a hatékonyabb segítés érdekében. 

- A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén segíti, illetve kezdeményezi a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás megállapítását a települési önkormányzatnál. 

- Fontos feladat iskolapszichológussal és szaktanárokkal együttműködve a prevenciós 

programok szervezése, koordinálása, lebonyolítása. 

Ezekben a programokban kiemelt figyelmet fordítunk az iskolai egészségfejlesztési, 

hangsúlyosan a drogmegelőzési munkára. Ehhez képzett szakemberek segítségét is igénybe 

vesszük (egészségnevelő iskolaorvos, védőnő stb.). 

4.6.7 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

- Körzetes tanulók fölvétele az általános iskola 1. osztályába. 

- Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók integrált oktatása. 

- SNI tanulók fejlesztése, sajátos bánásmód biztosítása. 

- Beilleszkedési-tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók 

fejlesztése. 

- BTMN –s tanulók sajátos pedagógiai segítése. 
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- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal – lehetőség szerint – 

pályázatokon való részvétel. 

- Ingyenes és normatív kedvezmények biztosítása a jogszabályok szerint 

(tankönyvellátás, étkeztetés). 

4.7 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi 
jogai gyakorlásának rendje 

4.7.1 Az iskola minden tanulójának joga, hogy 

- szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a 

tantestület, az iskolavezetés segítségét kérhesse 

- véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével 

kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon 

- képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, választó és 

választható legyen a diákközösség bármely szintjén 

- kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök 

stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen 

- minden őt érintő dokumentumot megtekinthessen tanára jelenlétében, indokolt 

esetben az adatokban javítást kérhessen 

- egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, az 

iskolaorvos, az iskolapszichológus, illetve az iskolavezetés segítségét, ill. a 

diákönkormányzathoz forduljon érdekképviseletért és kérje az őt ért sérelem 

orvoslását 

- az oktatási jogok biztosához forduljon 

Ezek a jogosultságok minden tanulót megilletnek, viszont jogainak gyakorlása során senki 

sem sértheti társai, tanárai és a közösség jogait, emberi méltóságát. 

4.7.2 Jogorvoslati lehetőség, érdekképviselet 

Ha a diákot az iskolában sérelem éri, gondjával ő maga vagy szülője (illetve törvényes 

képviselője, a továbbiakban: szülő) a tanárához, osztályfőnökéhez vagy a 

diákönkormányzathoz fordulhat. Ha ezen az úton sem sikerül megoldást találnia, akkor 

személyesen, tanárával, a diákönkormányzat képviselőjével vagy szülőjével együtt 

felkeresheti az iskola igazgatóját, illetve helyetteseit a probléma orvoslása érdekében. A 

diákönkormányzat joga, hogy a névvel vagy osztály megjelölésével érkező panaszoknak 

utánanézzen, s megpróbáljon eljárni az ügyben. Súlyosabb vagy ismétlődő esetben a 

diákönkormányzatot a DÖK munkáját segítő pedagógus is képviselheti. A fölvetett 

problémára a megkeresett tanár illetve az igazgató egy héten belül köteles érdemi (írásbeli 

megkeresés esetén írásbeli) választ adni. Tanár és diák(ok) közti problémák megoldására, 

vitás kérdések eldöntésére a két fél által delegált képviselőből és az igazgatóból álló 

panaszfórum jogosult. 
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4.7.2.1 Rendszeres belső jogorvoslati rendszer 

Bármelyik diákunknak lehetősége van arra, hogy az iskolavezetés elektronikus postafiókján 

észrevételeire 15 napon belül választ kapjon. 

Rendszeres információkérés a diákönkormányzattól a patronáló tanár útján (legalább 

havonta egyszer az iskolavezetőségi értekezleten). 

Diákközgyűlés, minimum évi egy alkalommal (külön szekciókban az általános iskola és a 

gimnázium tanulói részére). Iskolánkban küldött közgyűlést tartunk. Tartalmi előkészítését – 

a gimnáziumban a DÖK véleményének kikérésével – a tantestület megbízott munkacsoportja 

végzi, minden tanév március 31-ig. (Igény esetén a további diákközgyűléseket a DÖK 

szervezi, a tantestület véleményének kikérésével.) A közgyűlést két héttel előre meg kell 

hirdetni az osztályfaliújságokon, az iskolai hirdetőtáblán és a honlapon. Ki kell írni a témákat, 

a témafelelőst, az írásban leadható hozzászólások, kérdések leadásának helyét, a közgyűlés 

időpontját és helyét. Az osztályközösség a téma megtárgyalása után 2-2 küldöttet választ. A 

közgyűlésen a tantestület minden munkaközösséggel képviselteti magát, részt vesz az iskola 

igazgatósága, a DÖK patronáló tanára, a gazdasági-technikai csoport képviselője. A 

közgyűlésen az igazgató tájékoztatást ad a tanulói jogok helyzetéről és az elmúlt időszakbeli 

érvényesülésükről. 

A közgyűlés állásfoglalásairól, döntéseiről az iskola tanulóit a honlapon keresztül, 

osztályfőnöki órán a küldöttek beszámolójával; a dolgozókat az adott területért felelős vezető 

tájékoztatójával értesíteni kell. 

4.7.2.2 Véleménynyilvánítási jog, a tanulók tájékoztatása 

A diákok az iskola életéről, működéséről, az őket tanító és nevelő pedagógusok munkájáról – 

megfelelő formában, az emberi méltóság tiszteletben tartásával – véleményt nyilváníthatnak. 

A diákok véleménynyilvánításának gyakorlására szervezett formában is lehetőség van 

(diákközgyűlésen, a DÖK által szervezett közvélemény-kutatással, véleményező 

gyűjtőládával stb.). A diákok e jogának gyakorlására szolgál az iskolai újság, a 

diákönkormányzat faliújsága, ill. az iskola facebook oldala is. 

A tanulók napi tájékoztatására szolgál az iskolai hangosbemondó, ezen kívül rendszeres 

tájékoztatást nyújt az iskolai hirdetőtábla, a tantermi faliújságok, az iskolai honlap, az 

elektronikus napló. Az iskolai eseményekről az osztályfőnökök is rendszeresen tájékoztatják 

osztályukat. 

4.7.2.3 A kérdezés és az érdemi válasz rendje 

A tanulók számára biztosítjuk az írásbeli kérdésfeltevés lehetőségét az iskolavezetés 

elektronikus postafiókján. A válaszokat a kérdés feltevésétől számított 15 napon belül a 

DÖK-ön keresztül a feladóhoz juttatjuk. A név nélküli kérdésekre csak közérdekű téma esetén 

válaszol a vezetőség, a DÖK faliújságján keresztül. 

4.7.2.4 A diákönkormányzat és az iskola közti kapcsolat 

Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként történik. 

Az iskolai közösségek az életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton keresztül 

érvényesíthetik jogaikat. 

Az iskolai diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség 

fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá. Ez a jóváhagyás csak jogszabályokkal vagy iskolai 

szabályozókkal való ütközés esetén tagadható meg. 
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A DÖK a törvényben és a szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon szerveződik 

és működik. A diákönkormányzatot és a patronáló tanárt a DÖK maga választja. Az 

iskolavezetés és a DÖK kapcsolata általában a patronáló tanár személyén keresztül valósul 

meg, - illetve az igazgató és helyettesei, valamint a DÖK vezetői közti közvetlen 

kapcsolattartásban nyilvánul meg. 

Az iskola biztosítja a DÖK működéséhez szükséges telefon-, fax- és számítógép-használatot a 

patronáló tanárnak és a DÖK vezetőjének. Kisebb fénymásolásaikról a DÖK patronáló tanár 

gondoskodik, nagyobb igényt az iskola igazgatója vagy helyettesei engedélyeznek – a 

lehetőségek függvényében. Az iskola biztosítja a DÖK gyűléseihez és rendezvényeihez a 

szükséges termeket. 

A DÖK dönthet a tanév elején egy tanítás nélküli munkanap programjáról. Ha a terv nem 

sért iskolai dokumentumot vagy jogszabályt, a tantestület a tanév rendjének részeként 

jóváhagyja. A nevelőtestület a DÖK-nap programjának lebonyolításában, felügyeletében 

közreműködik. 

A diákönkormányzatot az Árpád Gimnázium Alapítvány támogatja. A támogatás mértékét 

évente az alapítvány kuratóriuma állapítja meg. A kapott pénz felhasználásáról a DÖK dönt. 

4.8 A szülők, a tanulók, a pedagógusok és az intézmény partnerei 
kapcsolattartásának formái 

Az eredményes oktató-nevelő munka, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus aktív együttműködése. Az 

együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség; feltétele a kölcsönös 

bizalom, az őszinteség, a folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás. Fontosnak tartjuk, hogy a 

pedagógusok és a szülők viszonya egyenrangú nevelőtársak felelős kapcsolata legyen. Az 

iskolában folyó nevelési feladatok végrehajtásához a pedagógusnak szüksége van azokra az 

információkra, amelyeket csak a szülő közölhet, amelyek segítik feltárni a tanuló fejlődését 

előrevivő vagy hátráltató tényezőket. 

4.8.1 A szülők, a tanulók, a pedagógusok kapcsolattartásának formái 

Iskolánkban az együttműködés számos formája alakult ki: 

- szülői értekezletek (az intézmény éves munkatervében meghatározott időpontokban, 

szervezett keretek között) 

- rendkívüli szülői értekezletek 

- egyéni fogadóórák (minden héten a pedagógus által megjelölt időpontban) 

- általános fogadóórák (az intézmény éves munkatervében meghatározott 

időpontokban, szervezett keretek között) 

- nyílt napok, nyílt órák a leendő elsős, ötödikes, nyolcosztályos gimnáziumi tanulók, 

valamint szüleik számára (évente legalább egy-egy napon) 

- rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról 

(ellenőrző, telefon, személyes elbeszélgetés, levél útján, elektronikus naplóhoz adott 

szülői és tanulói kóddal) 

- szükség esetén családlátogatás 

- a szülői munkaközösség és a pedagógusközösség együttműködése 

- az információáramlás biztosítása 

- egyéni megbeszéléseken a problémák tisztázása, megoldása 

- közös programok szervezése 
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- a pedagógiai program és a házirend megismerésének biztosítása a szülők számára 

(könyvtár, iskola honlapja, szülői értekezletek) 

- sajátos kapcsolattartási formák és alkalmak 

- iskolai rendezvények (pl. szalagavató bál, karácsonyi hangverseny, Árpád-nap, 

ballagás stb.) 

- osztálykirándulások 

- iskolai évkönyv (lehetőségek függvényében) 

- iskolai alapítvány tevékenysége 

- írásbeli tájékoztatások 

A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: 

- további közös rendezvények szervezése szülők, pedagógusok és diákok részvételével 

4.8.2 Kapcsolattartás az intézmény partnereivel 

Az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a tanulók iskola-egészségügyi ellátását 

biztosító szervezettel. 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak 

rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását. 

A védőnő végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát; 

osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. Figyelemmel kíséri 

az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat mindennapi 

egészségnevelő munkájában felhasználja. Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel. 

Az osztályfőnök és az iskolapszichológus kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

Ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, illetve sajátos nevelési 

igényű, fejlesztő foglalkozásra jogosult. A Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság tesz javaslatokat személyre szabottan a fejlesztés tartalmára és 

formájára vonatkozóan. 

4.9 A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályai 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján). 

A tanulók osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján, vagy az 

osztályozóvizsgán, különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott 

teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján 

kell megállapítani. 

4.9.1 A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó általános szabályok 

4.9.1.1 Tanulmányok alatti vizsgák iskolánkban 

- javítóvizsga 

- osztályozóvizsga 

- gimnáziumi belső vizsgák 

- pótló vizsgák 
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4.9.1.2 Tantárgyankénti vizsgarészek 

A közismereti tárgyak mindegyikéből írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenni. 

Kivételt képeznek ez alól: 

- informatika – gyakorlati vizsga 

- matematika – írásbeli 

- társadalomismeret – szóbeli 

- mozgóképkultúra és médiaismeret – írásbeli 

- vizuális kultúra – írásbeli és gyakorlati vizsga 

- testnevelés – gyakorlati vizsga 

- földrajz – szóbeli 

- technika – írásbeli 

4.9.1.3 A vizsgabizottság 

A vizsgabizottság elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait 

a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg. 

A vizsgabizottság háromtagú (elnök, kérdező tanár, tag) – az iskola pedagógusaiból áll 

(kivétel ez alól a kijelölt független vizsgabizottság). 

Az elnök felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a vizsgabizottság törvényes 

működéséért. 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

4.9.1.4 Az írásbeli vizsga eljárási szabályai 

A vizsga feladatlapjait és tételeit a szakmai munkaközösség készíti el, egységes tartalommal 

és formában. Ugyanígy elkészíti a szükséges, egységes segédanyagokat, javítási és értékelési 

útmutatókat. 

A munkaközösség-vezető által ellenőrzött, jóváhagyott vizsgaanyagokat az iskola hosszú 

bélyegzőjével kell ellátni és a megfelelő számban sokszorosítani. 

A tanulónak legalább 10 perccel a kiírt időpont előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén. 

A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy köteles 

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

Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, 

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

ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A feladatlap 

előírhatja számológép, számítógép használatát, melyet az iskolának kell biztosítania. 

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

segédeszközökről az iskola gondoskodik; azokat egymás között nem cserélhetik. 

A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet 

csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

vizsgatantárgyanként hatvan perc. 

Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló 

időt meg kell növelni. 



Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai program 2018 

37. 

A sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő vizsgázók részére – az adott határozat szerint: 

- az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc 

perccel meg kell növelni 

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

használja 

- engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. 

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

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

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

szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az igazgatónak. 

Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a 

szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes 

jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató tanár 

nyilatkozatát, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, esemény leírását, amely 

lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató 

tanár, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét a 

jegyzőkönyvre rávezetheti. 

Az igazgató az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat - az 

üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő lejártával átveszi 

a vizsgáztató tanároktól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont feltüntetésével – lezárja, 

és a vizsgairatokhoz mellékeli. 

Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett 

vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az igazgató hozzájárulhat 

ahhoz, hogy 

- számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, 

- a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott 

válaszokat értékelni kell. 

A vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. 

Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 

engedély nélkül eltávozik, osztályozóvizsga esetén az adott vizsgatantárgyból javítóvizsgát 

tehet az igazgató által meghatározott időben, javítóvizsga esetén az évfolyamot 

megismételheti. 

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató tanár haladéktalanul kijavítja, a hibákat, 

tévedéseket a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, 

röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 

Ha a vizsgáztató tanár a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó 

meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a 

feladatlapra, és értesíti az igazgatót. 
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Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két 

másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - tanárból álló háromtagú bizottság a 

cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntést hozhatja 

- a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, 

és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott 

teljesítményt, 

- az adott vizsgatantárgyból - a javítóvizsga kivételével - a vizsgázót javítóvizsgára 

utasítja. 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 

foglalni. 

4.9.1.5 A szóbeli vizsga eljárási szabályai  

Készüljön időrendi beosztás a hosszú várakozások elkerülésére. 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető szóbeli vizsga. 

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

amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

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

kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli 

vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a vizsgabizottság 

tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget. A vizsgázók a vizsgateremben 

egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 

Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább harminc perc gondolkodási időt kell 

biztosítani a felkészülésre. 

A tanulók az idegen nyelvi vizsga esetében is kapnak felkészülési időt; kivételt képez ez alól a 

társalgási téma, ahol nincs felkészülési idő. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet 

készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. 

Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

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

meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében 

elakadt. A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében 

megzavarni. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a rendelkezésére álló 

idő letelt. 

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy 

alkalommal póttételt húzat vagy pótfeladatot biztosít részére további felkészülési idővel. Ez 

esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért 

pontszámot meg kell felezni és egész pontra kell felkerekíteni, majd az osztályzatot ez alapján 

kell kiszámítani. 

Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, 

legalább harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget 

elhagyhatja. 
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Ha a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő vizsgázó kérésére az igazgató engedélye alapján 

- a harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

- engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen, 

- engedélyezni kell, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen. 

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

tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia 

és kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt 

tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt 

legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget 

elhagyhatja. 

- Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása 

után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat 

elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a 

vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 

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

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

ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását, a vizsgabizottság 

megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga 

jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 

A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság, a felróható, vagy fel nem 

róható okból történő vizsga megszakítás, vagy a vizsgán meg nem jelenés esetében az 

igazgató az írásbeli vizsgánál leírtak szerint jár el. 

Ha a tanuló csak szóbeli vizsgát tesz, teljesítményéről a kérdező tanár rövid írásos értékelést 

ad (ezt a jegyzőkönyvhöz mellékeli). 

4.9.1.6 A gyakorlati vizsga eljárási szabályai 

A gyakorlati vizsgafeladatokat - legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal - a 

vizsgabizottság elnöke javaslatára- az igazgató hagyja jóvá. 

A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a 

feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg, illetőleg folytatható. 

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati 

vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, 

egészségvédelmi előírásokról. 

A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben meghatározott idő 

áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A 

gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztása 

tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. 

Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 

amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését 

követően a vizsgáztató tanár által javítható formában kell elkészíteni (pl. rajz, műszaki rajz, 

festmény, számítástechnikai program). 
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Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak 

fel nem róható okból kieső idő. 

A gyakorlati vizsgarészt - a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjeggyel kell 

értékelni. 

A vizsgázó gyakorlati vizsgarész osztályzatát a vizsgamunkára és a vizsga helyszínén 

készített önálló gyakorlati alkotásra kapott érdemjegyek alapján kell meghatározni.  

4.9.2 A vizsgaeredmények kihirdetése, dokumentálása 

- A tanulmányok alatti vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni.  

- A vizsga eredményét a törzslapba, a bizonyítványba és az osztálynaplóba a 

megfelelő záradékkal be kell vezetni.  

- Az eredményhirdetés legkésőbb az utolsó vizsgát követő 2. napon történik (az 

osztályozóvizsga esetében a jegyzőkönyv átadásával). 

- Az összevont (több évfolyam tananyagát átfogó) osztályozóvizsga eredményeit 

évfolyamonként külön kell jegyzőkönyvbe foglalni, illetőleg a törzslapba és a 

bizonyítványba külön-külön kell minden évfolyam osztályzatát bevezetni.(ld. 

bizonyítvány utolsó oldala – vizsgák). 

4.9.3 A javítóvizsgákra vonatkozó egyedi szabályok 

4.9.3.1 Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

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

- az osztályozóvizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a 

vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

4.9.3.2 A javítóvizsgával kapcsolatban az alábbiak szerint kell eljárni 

- A javítóvizsgát a tanulmányok alatti vizsgák általános szabályai szerint kell 

lebonyolítani. 

- A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban; az 

augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

- A javítóvizsga helye az az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van. 

- A vizsga idejéről az igazgató a tanulót és annak szüleit írásban (pl. az iskola 

faliújságán, és honlapján keresztül) értesíti. 

- A javítóvizsga követelményeiről a tanuló a vizsgára utalást követő egy héten belül 

írásbeli tájékoztatást kap a szaktanártól. 

- A tanuló – előzetes jelentkezés nélkül – bizonyítványával jelenik meg a 

vizsgabizottság előtt. 

- A rendkívüli okból, igazgatói engedéllyel elhalasztott javítóvizsgára készülő 

tanulónak részt kell vennie a következő felsőbb osztály tanulmányi munkájában, 

mulasztásait szabályosan igazolnia kell, munkáját a többi tanulóhoz hasonlóan kell 

elbírálni. A javítóvizsga sikeres letétele után a tanuló az osztálynak végleges tagja 

lesz, sikertelen vizsga esetén az előző osztályt kell megismételnie. 

- Igazolatlan meg nem jelenés a vizsgán, vagy szabálytalanság miatti eltiltás 

osztályismétlést von maga után. 

- A javítóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy 

munkaközösség által elfogadott értékelési rendszere szerint történik. 

- A javítóvizsga díjtalan a vizsgázó számára. 

- A javítóvizsga nem ismételhető meg. 



Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai program 2018 

41. 

4.9.4 Az osztályozóvizsgára vonatkozó egyedi szabályok 

4.9.4.1 Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak félévi és/vagy tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

- előrehozott érettségire kíván jelentkezni, de még nem teljesítette az adott tantárgy 

tanulmányi vizsgakövetelményeit, nem szerezte meg a helyi tantervben előírt 

osztályzatot 

- a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozóvizsgát tehet 

- külföldi tartózkodás, magántanulói státusz, illetve egyéb ok miatt az igazgató 

engedélyezte számára az osztályozóvizsga letételét 

- felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga 

letételére kötelezték 

- tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve 

valamennyi tantárgyból) 

- más iskolából lépett át, és az előzőekben nem tanult tantárgyakból (pl. idegen nyelv) 

vizsga letételére kötelezték 

- a tanórákon nem tanult tantárgyból osztályozóvizsga letételére engedélyt kapott 

4.9.4.2 Az osztályozóvizsgával kapcsolatban a következők szerint kell eljárni 

Az osztályozóvizsgát a tanulmányok alatti vizsgák általános szabályai szerint kell 

lebonyolítani. 

Osztályozóvizsga évente 3 vizsgaidőszakban tehető: április hónapban és augusztus 15-től 

augusztus 31-ig az előrehozott érettségihez szükséges osztályozóvizsgák letételére, valamint a 

tanítási év végén (a június 16-át megelőző utolsó munkanapig) a tanítási év lezárására, az év 

végi osztályzat megállapítására van lehetőség. Az igazgató a tanítási év során (szept. 1-től a 

következő év jún. 15-ig) ettől eltérő időszakot is kijelölhet. 

A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki. 

A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt két héttel 

értesítést kap. 

Egy vizsgaidőszakban legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozóvizsga. Három 

évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben; igazgatói engedéllyel lehet vizsgázni. 

Az osztályozóvizsgára való jelentkezés kérelmét az áprilisi vizsgaidőszakra február 20-ig; az 

augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedőre pedig május 20-ig kell beadni az iskola 

igazgatójának címezve az erre kijelölt jelentkezési lapon. 

Az osztályozóvizsga követelményeiről a tanuló minimum a vizsga előtt 6 héttel írásbeli 

tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan 

megtekinthetők. 

Az osztályozóvizsga helye az az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van. 

Indokolt esetben a tanuló más iskolában is jelentkezhet a vizsga letételére. Erre az engedélyt 

az igazgató adja. 

Az előrehozott érettségihez szükséges osztályozóvizsga esetén a vizsga előtti nap és a vizsga 

napja felkészülési napként adható. Egyéb esetekben az osztályozóvizsga napján a tanuló a - 

vizsga kezdetétől függően - a vizsgát megelőző 2 tanítási óráról hiányozhat. 

Az osztályozóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy 

munkaközösség által elfogadott értékelési rendszere szerint történik. 
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Ha a tanuló osztályozóvizsgával teljesítette a gimnáziumi követelményeket, a vizsga után 

nyilatkoznia kell: 

- nem kívánja tovább tanulni az adott tárgyat 

- idegen nyelv esetén az órarend függvényében más nyelvet kíván tanulni 

- tovább kívánja tanulni – ha van rá lehetőség, emelt szinten 

- ha a tanuló a tantárgyat továbbra is tanulni szeretné, vagy más tantárgyat kíván 

tanulni, úgy ezek számára a pedagógiai program szerint választott tantárgynak 

minősülnek, s a tanórára járás és a követelmények teljesítése kötelező 

- az osztályozóvizsga a vizsgázó számára díjtalan 

- az osztályozóvizsga nem ismételhető meg 

- sikertelen osztályozóvizsga esetén a tanulónak 3 hónapon belül javítóvizsgát kell 

tennie 

Az osztályozóvizsgára való jelentkezés feltételei: 

- Az osztályozóvizsgára való jelentkezés kérelmét az áprilisi vizsgaidőszakra február 

1-ig; az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedőre pedig május 20-ig kell beadni az 

iskola igazgatójának címezve, az erre kijelölt jelentkezési lapon. 

- Az osztályozóvizsgára bocsátásról tanulónként, egyedi mérlegelés alapján háromtagú 

bizottság dönt. A bizottság tagjai: az iskola általános igazgatóhelyettese, az adott 

tantárgy szaktanára és a jelentkező diák osztályfőnöke. 

Az osztályozóvizsga – ha a tanuló önként vállalja – lehetőség a tanulmányok lerövidítésére, 

más tantárgy választására, illetve előrehozott érettségi letételére. Az osztályozóvizsga 

többletmunkát kíván, és semmilyen körülmények között nem ad felmentést más tantárgyak 

óráira való készülés alól. 

4.9.5 A gimnáziumi belső vizsgákra vonatkozó egyedi szabályok 

Az iskola pedagógiai programja szerint a gimnázium értékelési rendszerében már sok éve 

lényeges szerepet szánunk a vizsgáknak, amelyek megtartását több szempontból is fontosnak 

tartjuk. A tanulók vizsgán nyújtott teljesítménye alapján képet kapunk az adott tantárgyak 

elsajátításának mértékéről az egyes osztályokban. A vizsgákra felkészülés mindig alkalom a 

tanulók számára az ismeretek rendszerezésére, új összefüggések meglátására a tudás 

megszilárdítására. A felkészülést, a vizsgákon való viselkedést tanulni, a vizsgák légkörét 

szokni kell. Meggyőződésünk, hogy diákjainknak csak hasznára válhat, ha kis kockázattal 

járó vizsgákon szerezhetnek rutint, s nem éri őket lelkileg felkészületlenül az érettségi, a 

nyelvvizsga. Reméljük, ki tudunk alakítani olyan vizsgarutint, hogy a későbbi, nagy tétre 

menő vizsgákon már mindenki tudása legjavát tudja majd nyújtani. A vizsgák hatodikban 

kezdődnek, attól kezdve minden év végén néhány tárgyból vizsgáznak a tanulók. 
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A vizsgán szerzett jegyek eredménye beszámít az év végi osztályzatba: 

- a 6-8. évfolyamon egy témazáró jeggyel 

- a 9-11. évfolyamon két témazáró jeggyel egyenértékűek 

A gimnáziumi belső vizsgákat a tanulmányok alatti vizsgák általános szabályai szerint 

kell lebonyolítani: 

- a vizsgatárgy tematikáját, tételsorát, követelményeit legkésőbb november 15-ig 

írásban kell közölni a tanulókkal 

- a nyelvvizsga megléte nem mentesíti a tanulót az idegen nyelvi belső vizsgák letétele 

alól 

- az a tanuló, aki a vizsgatárgyak valamelyikéből az adott évfolyamon sikeres 

osztályozóvizsgát, illetve előrehozott érettségit tett, az adott tárgyból mentesül a 

belső vizsga letétele alól 

- a szóbeli vizsgákon az ünnepélyekre előírt öltözékben kell megjelenni (házirend) 

4.10 A továbbhaladás, a felvétel és az átvétel helyi szabályai többcélú 
intézményünkben 

A továbbhaladásról, felvételről, átvételről kizárólag a tanulmányi eredmények alapján 

döntünk. 

4.10.1 Nyolc évfolyamos gimnázium (5 – 12. évfolyam) 

4.10.1.1 4. osztályos tanulóink nyolc évfolyamos gimnáziumban való 

továbbhaladásának helyi feltételei, szabályai 

Az alábbi tantárgyakból a félévi osztályzat legalább jó (4) legyen, legfeljebb az egyik 

tantárgyból lehet közepes (3 osztályzat): 

- magyar nyelv és irodalom 

- matematika 

- környezetismeret, (vagy más természettudományi tantárgy) 

- idegen nyelv 

- informatika (csak az informatika/informatika-kommunikáció csoportba 

jelentkezőknél) 

Saját, intézményi gimnáziumi jelentkezési lap kitöltése: 

Ha a feltételeknek eleget tevő tanulók létszáma meghaladja az osztály, illetve az emelt 

óraszámú csoportok keretszámát; a bekerülést a jelentkezők összesített pontszámának 

rangsora dönti el. 

Az összesített maximális pontszám 25 pont, melynek számítása az alábbiak szerint történik: 

Az 1. pontban szereplő tantárgyak félévi osztályzatainak összege az alábbiak szerint: 

Emelt óraszámú angol nyelvi képzés esetén: az angol nyelvi osztályzat kétszeresen 

számítva, a magyar nyelv és irodalom, a matematika, és a környezetismeret osztályzatának 

összesített pontszáma (25 pont).  

/ A 2 – 4. évfolyamon emelt óraszámú angol nyelvi képzésen részt vevő tanulók összesített 

pontszáma (az emelt óraszámú angol nyelvi képzésre való jelentkezés esetén) +1 ponttal kerül 

számításra (összes pontszám +1 pont)./ 
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Emelt óraszámú informatika/informatika-kommunikáció képzés esetén: az informatika, a 

magyar nyelv és irodalom, a környezetismeret, az idegen nyelv és a matematika 

osztályzatának összege (25 pont). 

Az általános iskolában emelt óraszámú angol nyelvi képzésen részt vevő tanulók összesített 

pontszáma az emelt óraszámú angol nyelvi képzésre való jelentkezés esetén +1 ponttal kerül 

számításra (összes pont +1 pont). 

Azonos összesített pontszám esetén a jobb félévi tantárgyi átlagot elért tanuló, további 

egyezés esetén a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részesül előnyben. 

A gimnáziumban való továbbhaladás helyi feltételeit nem teljesítő tanuló csak külön 

mérlegelés után, igazgatói engedéllyel haladhat tovább a nyolc évfolyamos gimnáziumba. 

4.10.2 Általános iskola (1 – 8. évfolyam)  

4.10.2.1 4. osztályos tanulóink általános iskolában való továbbhaladásának helyi 

feltételei, szabályai 

Az általános iskolai osztályokba való továbbhaladásnak nincsenek feltételei. 

Huzamos ideig jó tanulmányi eredmény esetén – az 4.10.1.1. pontban részletezett, felvételre 

és átvételre vonatkozó helyi szabályok szerint - az iskola igazgatója engedélyezheti a tanuló 

átlépését a nyolc évfolyamos gimnáziumba.  

A jó tanulmányi eredmény mellett az átlépés feltétele a sikeres különbözeti vizsga letétele az 

eltérő tantervű tantárgyakból. 

4.10.3 A más iskolákból érkező tanulók tanév közben történő átvételének helyi 
feltételei 

Általános iskolai osztályokba: 

A más iskolából érkező tanulók tanév közbeni átvételét az iskola igazgatója - a tanulmányi 

eredmények, a tanult és nem tanult tantárgyak, a tanuló ismereteinek szintje alapján - saját 

hatáskörében döntve az alábbi feltételekhez kötheti: 

- megfelelő tanulmányi eredmény (az igazgató mérlegelése szerint); 

- különbözeti vizsga letétele egy, vagy több tantárgyból – a nyolcosztályos 

gimnáziumban legalább jó eredménnyel; 

- a tananyag meghatározott időn belüli pótlása türelmi idő biztosításával. 

Gimnáziumi osztályokba: 

A más iskolából érkező tanulók tanév közbeni átvétele az iskola pedagógiai programjában 

meghatározott; felvételre és átvételre vonatkozó helyi szabályok szerint történik /4.10.1. 

pont/ 

Emellett az átlépés feltétele a sikeres különbözeti vizsga letétele az eltérő tantervű 

tantárgyakból. 

4.11  A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt minimális, a 

továbbhaladáshoz szükséges tanulmányi követelményeket teljesítette; beleértve a szükséges 

készségek meglétét és a minimális tényanyag-tudást valamennyi tantárgyból (kivétel ez alól 

az osztályfőnöki óra). 



Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai program 2018 

45. 

- Ha a tanulónak legfeljebb három tantárgyból az év végén megállapított vagy az 

osztályozóvizsgán szerzett osztályzata elégtelen volt, javítóvizsgán vehet részt. A 

javítóvizsgán a javítóvizsga szabályzata alapján kell eljárni. 

- Három tantárgynál több tantárgyból kapott elégtelen év végi osztályzat esetén a 

tanuló évfolyamot köteles ismételni, ha tanköteles. A nem tanköteles tanuló 

évfolyamot ismételhet. 

- A második évfolyamtól kezdődően – magasabb évfolyamra csak akkor léphet, ha 

sikeresen teljesítette az adott évfolyamon előírt tanulmányi követelményeket. Az 

elégtelen tanév végi osztályzat esetében a tanulónak legfeljebb három tantárgyból 

van lehetősége a javítóvizsga letételére. 

4.12 Arizona program 

Az Arizona program lehetőség a nyugodtabb légkörű tanításhoz és tanuláshoz a tanórákon. A 

program segíti az iskolai szabályokhoz, normákhoz való alkalmazkodást, a közösségbe való 

beilleszkedést. 

Célja - annak biztosítása, hogy a pedagógusok nyugodt körülmények között végezhessék 

munkájukat, és a tanulni szándékozó diákok jogait megvédje az órák normális menetét 

zavarókkal szemben. 

A program nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók felelősségére épül. Megtanulják, hogy a 

cselekedeteiknek következménye van: önállóan dönthetnek a magatartásukkal kapcsolatban, 

és a döntésekért ők maguk a felelősek. 

A program 3 alapelve: 

- Minden diáknak joga van a zavartalan tanuláshoz. 

- Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. 

- Mindenkinek tisztelnie kell mások jogait. 

Aki a fenti elvek ellen vét, és nem akar, vagy nem tud viselkedésén változtatni, figyelmeztetés 

után köteles az órát elhagyni és az Arizona szobába távozni. 

/Az Arizona program működésének részletes szabályait az iskola házirendje tartalmazza./ 

4.13 Közösségi szolgálat 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése kimondja, hogy 

„Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének 

igazolása.”. 

Az iskolai közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységek egyénileg vagy 

csoportosan végezhetők az iskolában vagy az iskolával együttműködési megállapodás 

keretében kapcsolatban álló szervezeteknél. 

Évfolyamok: A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint 3 tanévre, 

arányosan elosztva szervezi meg, vagy biztosít időkeretet a legalább ötvenórás közösségi 

szolgálat teljesítésére, amelytől indokolt esetben – igazgatói/illetékes igazgatóhelyettesi 

engedéllyel – el lehet térni. 

A közösségi szolgálat dokumentálása: 

A tanuló köteles a közösségi szolgálatról naprakészen naplót vezetni, a végzett munkát 

igazoltatni.  
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Az iskolának az osztálynaplóban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat 

teljesítését. 

Az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iskola iratkezelési 

szabályzatában rögzíti. 

Az iskolai közösségi szolgálat eljárásrendjét az intézményvezető által kiadott belső 

dokumentum tartalmazza. 



Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai program 2018 

47. 

5. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 

5.1 A választott kerettanterv megnevezése 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 Általános iskola: 

Tantárgy megnevezése Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

 Nyolcosztályos gimnázium: 

Tantárgy megnevezése Változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan B változat 

Ének-zene A változat 

Művészetek 11. osztály 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret heti 2 óra 

Művészetek 12. osztály 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret heti 1 óra; 
Vizuális kultúra heti 1 óra 
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5.2 A kerettantervi óraszámok 

5.2.1 Kerettantervi óraszámok bontása 

A választott kerettanterv kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázat szerint emeljük 

meg a szabadon tervezhető és a választható órakeretből (110/2012. (VI.4.) Korm. rend a 

NAT-ról 8.§(3) bekezdése alapján a heti óraszám fölött még adható órák). 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

A választható órák az angol emelt óraszámú képzés választása esetén kötelezővé válnak, 

szükségesek a megfogalmazott tantervi követelmények teljesítéséhez. 
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Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6

Idegen nyelvek 2 2 1 3 1 2 1 1

Matematika 4 4 4 4 1

Erkölcstan / Hit és erkölcstan 1 1 1 1

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek

Környezetismeret 1 1 1 1

Természetismeret

Fizika

Kémia

Biológia-egészségtan

Földrajz

Ének-zene 2 2 2 2

Dráma és tánc/Hon- és népismeret*

Vizuális kultúra 2 2 2 2

Informatika 1

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1

Testnevelés és sport 5 5 5 5

Osztályfőnöki

Óraszám összesen: 23 2 0 23 2 1 22 3 1 24 3 1

3. évf. 4. évf.

Óraterv  – 1-4. évfolyam, általános iskola  emelt óraszámú angol csoport számára
1. évf. 2. évf.
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Magyar nyelv és 7 7 6 6 4 4 3 1 4 1

Idegen nyelvek 2 2 3 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1

Matematika 4 4 4 4 1 4 3 1 3 1 3 1

Erkölcstan / 

Hit és erkölcstan
1 1 1 1 1 1 1 1

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek
2 2 2 2

Környezetismeret 1 1 1 1

Természetismeret 2 2

Fizika 2 1

Kémia 1 2

Biológia-egészségtan 2 1

Földrajz 1 2

Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1

Dráma és tánc/Hon- és 1 1

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1

Informatika 1 1 1 1 1

Technika, életvitel és 1 1 1 1 1 1 1

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5

Osztályfőnöki 1 1 1 1

Óraszám összesen: 23 2 0 23 2 0 22 3 0 24 3 0 26 2 0 25 3 0 28 3 0 28 3 0

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.

Óraterv  – 1-8. évfolyam, általános iskola, általános csoport számára
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50. 

 

NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 

 

A választható órák az angol emelt óraszámú képzés választása esetén kötelezővé válnak, 

szükségesek a megfogalmazott tantervi követelmények teljesítéséhez. 
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Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 1 4 4 4 4 4 1

I. idegen nyelvek 3 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 1 3 1

II. idegen nyelv 3 3 3 3

Matematika 4 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 3 1

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek
2 2 2 2 3 3 1

Erkölcstan / Hit és erkölcstan 1 1 1 1

Etika  1

Társadalomi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek
2 2

Természetismeret 2 2

Biológia-egészségtan 2 1 2 2 2

Fizika 2 1 2 2 2

Kémia 1 2 2 2

Földrajz 1 2 2 2

Ének-zene 1 1 1 1 1 1

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1

Dráma és tánc* 1 1

Művészetek** 2 2

Informatika 1 1 1 1 1 1 1

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5

Fakultáció (kötelezően 

választandó)
4 4

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1

Óraszám összesen: 26 2 2 25 3 1 28 3 1 28 3 1 31 4 0 32 4 0 29 6 0 27 8 0

5. évf. 11. évf. 12. évf.

Óraterv  – 5-12. évfolyam, nyolcosztályos  gimnázium emelt óraszámú angol nyelvi csoport számára

6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf.
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51. 

 

 

A választható órák az informatika-matematika emelt óraszámú képzés választása esetén 

kötelezővé válnak, szükségesek a megfogalmazott tantervi követelmények teljesítéséhez. 

(Matematika-informatika emelt óraszámú képzés kifutó rendszerben, 2018 szeptemberében 6-

9. évfolyamon, 2023-ban fejezi be az utolsó csoport a 10. évfolyamot.) 
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Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 1 4 4 4 4 4 1

I. idegen nyelvek 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

II. idegen nyelv 3 3 3 3

Matematika 4 1 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 1

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek
2 2 2 2 3 3 1

Erkölcstan / Hit és erkölcstan 1 1 1 1

Etika  1

Társadalomi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek
2 2

Természetismeret 2 2

Biológia-egészségtan 2 1 2 2 2

Fizika 2 1 2 2 2

Kémia 1 2 2 2

Földrajz 1 2 2 2

Ének-zene 1 1 1 1 1 1

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1

Dráma és tánc* 1 1

Művészetek** 2 2

Informatika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5

Fakultáció (kötelezően 

választandó)
4 4

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1

Óraszám összesen: 26 2 2 25 3 1 28 3 1 28 3 1 31 4 0 32 4 0 29 6 0 27 8 0

Óraterv  – 5-12. évfolyam, nyolcosztályos  gimnázium emelt óraszámú informatika-matematika csoport számára

12. évf.11. évf.5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf.
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52. 

 

A választható órák az informatika emelt óraszámú képzés választása esetén kötelezővé 

válnak, szükségesek a megfogalmazott tantervi követelmények teljesítéséhez. 

(2018-2019.tanévtől felmenő rendszerben.) 
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Magyar nyelv 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1

Magyar irodalom 2 2 2 2 2 3 3 3

1. idegen nyelv 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

2. idegen nyelv 3 3 3 3

Matematika 4 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 3 1

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek
2 2 2 2 3 3 1

Etika/hit- és erkölcstan 1 1 1 1

Etika 1

Társadalmi, állampolgári 

és gazdasági ismeretek
2 2

Természetismeret 2 2

Biológia 2 1 2 2 2

Fizika 2 1 2 2 2

Kémia 1 2 2 2

Földrajz 1 2 2 2

Ének-zene 1 1 1 1 1 1

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1

Dráma és tánc 1 1

Művészetek 2 2

Informatika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

Technika, életvitel és 

gyakorlat
1 1 1 1

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5

Fakultácó (kötelezően 

választandó)
4 4

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1

Óraszám összesen 26 2 1 25 3 1 28 3 1 28 3 1 31 4 0 32 4 0 29 6 0 27 8 0

Óraterv - 5-12. évfolyam, nyolcosztályos gimnázium emelt órászámú informatika csoport számára

11. évf. 12. évf.5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf.
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53. 

 

A választható órák az informatika-kommunikáció emelt óraszámú képzés választása esetén 

kötelezővé válnak, szükségesek a megfogalmazott tantervi követelmények teljesítéséhez. 

(2018-2019.tanévtől felmenő rendszerben.) 
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Magyar nyelv 2 0,5 2 1 1 2 0,5 2 1 1 1 1

Magyar irodalom 2 0,5 2 2 2 0,5 2 3 3 3

1. idegen nyelv 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

2. idegen nyelv 3 3 3 3

Matematika 4 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 3 1

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek
2 2 2 2 3 3 1

Etika/hit- és erkölcstan 1 1 1 1

Etika 1

Társadalmi, állampolgári 

és gazdasági ismeretek
2 2

Természetismeret 2 2

Biológia 2 1 2 2 2

Fizika 2 1 2 2 2

Kémia 1 2 2 2

Földrajz 1 2 2 2

Ének-zene 1 1 1 1 1 1

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1

Dráma és tánc 1 1 1

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret
1 1

Művészetek 2 2

Informatika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Technika, életvitel és 

gyakorlat
1 1 1 1

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5

Fakultácó (kötelezően 

választandó)
4 4

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1

Óraszám összesen 26 2 1 25 3 1 28 3 1 28 3 1 31 4 0 32 4 0 29 6 0 27 8 0

Óraterv - 5-12. évfolyam, nyolcosztályos gimnázium emelt órászámú informatika-kommunikáció csoport számára

11. évf. 12. évf.5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf.
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54. 

5.2.2 Óratervek 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Az 1-8. évfolyamon tanított tantárgyak tanterveit lásd a helyi tanterv végén, külön 

dokumentumban. 

  

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.

angol 

emelt 

általá-

nos

angol 

emelt 

általá-

nos

angol 

emelt 

általá-

nos

általá-

nos

általá-

nos

általá-

nos

általá-

nos

Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 6 6 6 6 4 4 4 5

Idegen nyelvek 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4

Matematika 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4

Erkölcstan / 

Hit és erkölcstan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek
2 2 2 2

Környezetismeret 1 1 1 1 1 1 1

Természetismeret 2 2

Fizika 2 1

Kémia 1 2

Biológia-egészségtan 2 1

Földrajz 1 2

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret*
1 1

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Informatika 1 1 1 1 1 1

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Osztályfőnöki 1 1 1 1

Óraszám összesen: 25 26 25 26 25 28 27 28 28 31 31

Kötelezően előírt össz. 25 25 25 25 25 27 27 28 28 31 31

Felhasználható keretből: 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

* 5. évfolyamon Dráma és tánc, 6. évfolyamon Hon- és népismeret

Óraterv  – 1-8. évfolyam, általános iskola
2. évf. 3. évf. 4. évf.

1. évf.
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55. 

NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 

 
*Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret választható tantárgyakból választva  

 

 (Matematika-informatika emelt óraszámú képzés kifutó rendszerben, 2018 szeptemberében 

6-9. évfolyamon, 2023-ban fejezi be az utolsó csoport a 10. évfolyamot.) 

Tantárgyak

emelt 

óra-

számú 

angol

emelt 

óraszá-

mú mat-

inf.

emelt 

óra-

számú 

angol

emelt 

óraszá-

mú mat-

inf.

emelt 

óra-

számú 

angol

emelt 

óraszá-

mú mat-

inf.

emelt 

óra-

számú 

angol

emelt 

óraszá-

mú mat-

inf.

emelt 

óra-

számú 

angol

emelt 

óraszá-

mú mat-

inf.

emelt 

óra-

számú 

angol

emelt 

óraszá-

mú mat-

inf.

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

I. idegen nyelvek 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 4 4

II. idegen nyelv 3 3 3 3 3 3

Matematika 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek
2 2 2 2 2 2 2 2 3 4

Erkölcstan / 

Hit és erkölcstan
1 1 1 1 1 1 1 1

Etika  1

Társadalomi, állampolgári 

és gazdasági ismeretek
2 2 2 2

Természetismeret 2 2 2 2

Biológia-egészségtan 2 2 1 1 2 2 2 2

Fizika 2 2 1 1 2 2 2 2 2

Kémia 1 1 2 2 2 2 2 2

Földrajz 1 1 2 2 2 2 2 2

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dráma és tánc* 1 1 1 1

Művészetek** 2 2

Informatika 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 1 1 1 1 1 1

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Fakultáció (kötelezően 

választandó)
4 4

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Óraszám összesen: 30 30 29 29 32 32 32 32 35 35 36 36 35 35

Kötelezően előírt össz. 28 28 28 28 31 31 31 31 35 35 36 36 35 35

Felhasználható keretből: 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Óraterv  – 5-12. évfolyam, nyolcosztályos  gimnázium

5. évf. 6. évf. 7. évf.

**Művészetek 11. évfolyamon Mozgóképkultúra és médiaismeret, 12. évfolyamon  Mozgóképkultúra és médiaismeret heti 1 óra, Vizuális kultúra heti 1 

10. évf.9. évf.8. évf.

11. évf. 12. évf.

Kifutó óraterv 
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Magyar nyelv 2 2 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Magyar irodalom 2 2 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1. idegen nyelv 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4

2. idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Matematika 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Etika/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Etika 1 1 1

Társadalmi, állampolgári 

és gazdasági ismeretek
2 2 2 2 2 2

Természetismeret 2 2 2 2 2 2

Biológia 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fizika 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kémia 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Földrajz 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dráma és tánc 1 1 1 1 1 1 1

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret
1 1

Művészetek 2 2 2 2 2 2

Informatika 1 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1

Technika, életvitel és 

gyakorlat
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Fakultácó (kötelezően 

választandó)
4 4 4 4 4 4

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Óraszám összesen 30 29 29 29 29 29 32 32 31 32 32 32 35 35 35 36 36 36 35 35 35 35 35 35

Óraterv - 5-12. évfolyam, nyolcosztályos gimnázium

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



Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai program 2018 

57. 

Mivel a helyi tanterv felmenő rendszerben kerül mindig bevezetésre, a 2008-ban elfogadott, 

2010-ben módosított Pedagógiai programunkban leírt nyolcosztályos gimnáziumi 11-12. 

osztályos tantervek 2020-ig maradnak érvényben. 

Az ott leírt tantárgyak a következőképpen változnak: 

11. osztályban megszűnik a Társadalomismeret, mint önálló tantárgy, s évi 36 órával a 

történelem tantárgyba integrálódik. Az integrált tantárgy neve: „Történelem és 

társadalomismeret”. Heti óraszáma: 4 óra 

12. osztályban megszűnik a Társadalomismeret és az Emberismeret és etika, mint önálló 

tantárgyak, és évi 30-30 órával a Történelem tantárgyba integrálódnak. A tantárgy neve: 

Történelem, társadalomismeret és etika. Heti óraszáma: 5,5 óra. 

A magyar nyelv és irodalom két önálló tantárgyként szerepel tanterveinkben. A tantárgyak 

neve: Magyar irodalom és Magyar nyelv. 
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2018/19, 2019/20 kifutó óraterv 11.évf. 12.évf.

Kötelező óraszám 30 30

Magyar nyelv és irodalom

Magyar irodalom 3,5 3

Magyar nyelv 1 2

Történelem, társadalmi és államp. ism. (12. évf: 

és etika)
4 5,5

Társadalmi, állampolgári és gazdasági 

ismeretek
 

1. idegen nyelv 4 3

2. idegen nyelv 3 3

Matematika 3 4

Technika, életvitel és gyakorlat

Informatika 1 1

Környezetismeret / Természetismeret

Földrajz

Biológia 2 2

Fizika 2

Kémia

Ének-zene

Vizuális kultúra / Rajz

Testnevelés és sport 5 5

Osztályfőnöki 1 1

Erkölcstan / Hit és erkölcstan

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1

Művészetek 1

Dráma és tánc

Hon- és népismeret

Érettségi felkészítő 2 2

Összesen 32,5 32,5

Emelt óraszámú/szintű angol, matem., inform.

Választható érettségi felkészítés 2 2

Összesen: 34,5 34,5

Nyolcosztályos 

gimnázium
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5.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 
kiválasztásának elvei 

A kiválasztásra a szakmai munkaközösség tesz javaslatot, figyelembe véve a 

következőket: 

Az iskola helyi tantervéhez illeszkedő, szakmailag igényes segédeszközöket kell választani. 

Az azonos szintű csoportok az adott évfolyamon egységes tankönyvből tanuljanak. 

Csak a rendszeresen használt taneszközök vásárlása várható el a szülőktől. 

Hasonlóan megfelelő taneszközök esetén az olcsóbbakat kell előnyben részesíteni. 

Biztosítani kell az ingyenességre jogosult tanulóknak is az azonos tankönyvcsomagot. 

Mindezek figyelembe vételével a tankönyvrendelésről a mindenkor hatályos jogszabályoknak 

megfelelően az iskola igazgatója dönt. 

A következő tanévben szükséges taneszközökről személyre szóló levélben, írásban 

tájékoztatjuk a szülőket. 

5.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 
helyi megvalósítása 

5.4.1 Pedagógiai feladataink megvalósítása az 1-2. évfolyamon 

Az első önálló képzési szakasz első két iskolai évében odafigyelő fokozatossággal vezetjük át 

a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás szervezeti kereteibe, 

tevékenységrendszerébe és szokásrendjébe. 

Felhasználjuk és továbbfejlesztjük az iskolába kerülő gyermek természetes tanulási 

motiváltságát, a megismerés és a megértés iránti érdeklődését, nyitottságát. 

Az érdeklődés folyamatos fenntartásával, a tanulók életkorának megfelelő terheléssel 

fejlesztjük a kulcskompetenciákat megalapozó ismereteket, készségeket. 

Türelmes, szeretetteljes bánásmóddal fogadtatjuk el a közösségi magatartási normákat, 

szabályokat és az alapvető közös értékeket. 

Az eltérő fejlődési ütemből eredő sajátosságokat figyelembe véve határozzuk meg az egyéni 

fejlesztési feladatokat, tanulásszervezési módokat. 

Biztosítjuk az egészséges tanulási környezetet és teret engedünk a tanulók játék- és 

mozgásigényének. 

A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok útján való 

értékelése. 

A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő megvalósítás 

bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, iskolán kívüli 

programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati programok stb.). 

A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem 

előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a 

mindennapokban. 
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5.4.2 Pedagógiai feladataink megvalósítása a 3-4. évfolyamon 

Az első önálló képzési szakasz 3-4. évfolyamán - fokozatosan átalakul a tanulás jellege. Egyre 

inkább előtérbe kerülnek a teljesítményelvárások által meghatározott tanulási feladatok. 

A tanítási tartalmak feldolgozásában hangsúlyosabbá válnak a tanulók együttműködését 

igénylő kooperatív tanulási technikák. 

A tanulók fejlettségét és eltérő fejlesztési szükségleteit alapul véve szükségszerűvé válik a 

differenciált tanulásirányítás. 

Élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, a 

kreativitást ösztönző feladatokkal fejlesztjük tovább a kulcskompetenciák összetevőit. 

Megjelennek az ismeretszerzés korszerű forrásai, ill. azok eszközként való felhasználása.  

Megismertetjük, majd begyakoroltatjuk az elemi tanulási technikákat. 

Az esélyteremtés érdekében támogatjuk az egyéni képességek, a tehetség kibontakoztatását. 

Tervezetten segítjük a tanulási nehézségekkel küzdő, a sajátos nevelési igényű tanulókat. 

Alapvető fontosságúnak tartjuk azoknak a hátrányoknak a csökkentését, amelyek a gyermek a 

szokásostól eltérő ütemű fejlődéséből adódnak. 

A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi nevelési és 

más közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a konfliktuskezelés terén 

éppúgy, mint az interperszonális kapcsolatokban. 

A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei valamennyi 

képesség- és készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az egyéb foglalkozások során. 

A belépő első idegen nyelv oktatása vonatkozásában a távlati koncepciót arra kell alapozni, 

hogy a 12. évfolyam végéig – az érettségi vizsga idejére – a B1 szintet elérjék a tanulók a 

nyelvtudás terén. 

Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizikailag 

aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre 

való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontosságú a stressz- és 

feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban. 

5.4.3 Pedagógiai feladataink megvalósítása az 5-8. évfolyamon 

A második önálló képzési szakasz 5-6. évfolyamán - az alsó tagozaton megkezdett 

pedagógiai munkára alapozva – elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 

eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak 

megalapozását folytatjuk. 

Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak 

bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi fontosságú. Ennek etikai 

alapú megközelítése valamennyi tanórai és – a nevelési célzatú foglalkozások között 

kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett – a tanórán kívüli foglalkozásban is 

elengedhetetlen. A nemzetiségek, a nyelvi-vallási etnikumok iránti megértő, befogadó attitűd, 

a kultúrtörténeti relevanciájuk, államalkotó jelentőségük bemutatása egyaránt lényeges az 

ismeretközlésben és a nevelés-oktatás egészén keresztül. 

Az ismeretek, alapfogalmak és a rendszerközpontú szemlélet mellett kell megfelelő teret 

engedni az ezeket nélkülözni nem képes kompetencialapú fejlesztésnek. 
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A kritikus készségek, így az alapkészségek elsajátítása az iskolai nevelő-oktató munka fő 

feladata, melynek keretében: 

- mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

- az egészséges életvitel kialakításához biológia-egészségtan tantárgy gyakorlati 

jellegű oktatásával kívánunk hozzájárulni, mely az egészségmegőrzésnek, a 

fizikailag aktív és egészségtudatos életvezetésre késztetésnek a komplex intézményi 

mozgásprogrammal, valamint az egészségnevelési programmal való összhangját 

képes megjeleníteni a lelki egészség fejlesztésével egyetemben (pl. stressz- és 

feszültségoldó programok) 

- az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban 

- a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása 

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

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

értékelésük 

- a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával 

- az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a 

közösségfejlesztés céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia 

fontosságára, a velünk élő nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és 

államalkotó szerepére, melynek különös jelentősége van történelem, magyar 

irodalom, erkölcstan tantárgy terén 

- a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

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

az önművelés alapozásával 

- fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat 

E képzési szakasz 7-8. évfolyamán egyre szélesebb körű, összetettebb tudástartalmakkal 

ismerkednek meg a tanulók.  

Fontos szerepet szánunk ebben az időszakban az érdeklődés és a cselekvő, tevékeny 

befogadás fenntartásának, a korszerű tanulást segítő eszközök használatának és a hatékony 

tanulási módszerek - mint például az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikák és tanulásszervezési módok - folyamatos alkalmazásának. 

Tanulóink megismerésével segítünk kialakítani megfelelő tanulási készségüket; mintákat 

adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók 

egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia módszereinek 

alkalmazásával is segítjük, melynek színterei iskolánkban a szakórák, osztályfőnöki órák, 

vagy a tanulók által szabadon választható drámafoglalkozások. 

A mozgásigény kielégítését, a mozgáskultúra - a mozgáskoordináció fejlesztését szolgálja 

sportköreink széles kínálata, amely sokszínű lehetőséget biztosít a rendszeresen sportolni 

vágyó, vagy szabadidejét hasznosan eltölteni kívánó diákjaink számára. 
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Ebben a szakaszban is figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók segítésére, egyéni bánásmódban való 

részesítésére, képesség-kibontakoztató felkészítésére. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséges tanulók korai felismerését, tehetséggondozó 

programba való integrálását, fejlődésük akadálytalan biztosítását. 

A fenti pedagógiai elvek következetes alkalmazásával, az életkori sajátosságok figyelembe 

vételével tovább fejlesztjük, bővítjük az alsóbb évfolyamokon kialakított kompetenciákat; 

alapokat adva ezzel az életen át tartó tanuláshoz és fejlődéshez. 

Tanulóink személyiségfejlődése, harmonikus emberré válása érdekében segítséget adunk 

önmaguk megismeréséhez, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének kialakulásához, 

az együttműködés értékének tudatosításához a családban, a társas kapcsolatokban, a 

barátságban, a csoportban. 

A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek 

tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan különös jelentőségű az 

alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével együtt. Ennek keretén belül az 

Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével igyekszünk a 

tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a felelős, 

nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkező 

állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe. 

A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület 

sajátosságaihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást: 

- természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció;  

- a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a tanulók 

számára; 

- természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex 

fejlesztése. 

Általános iskolai osztályainkban 7-8. évfolyamtól hangsúlyt fektetünk a sikeres 

pályaválasztás előkészítésére, segítésére. Fontos szerepet szánunk ebben - a szülőket is 

bevonva - az osztályfőnökök, a szaktanárok és a pályaválasztási felelős összehangolt 

munkájának. 

5.4.4 Pedagógiai feladataink megvalósítása a 9-12. évfolyamon 

A 9-10. évfolyamon az életkori sajátosságokra alapozva fejlesztjük tanulóink önismeretét, 

reális önértékelését és önnevelési képességét. 

Legfontosabb cél ebben a szakaszban a reális tanulási célok kialakítása, a fakultációs 

tantárgyválasztás segítése. 

9-12. évfolyamon legfőbb feladatunknak tekintjük a korábbi képzési szakaszokban kialakult 

képességek továbbfejlesztését, a készségek és tudástartalmak elmélyítését és megszilárdítását. 

A kompetenciák fejlesztését tovább folytatjuk az eddigi készségek, ismeretek finomításával, 

bővítésével, hatékonyabbá tételével. Mindezek mellett - leginkább a 11-12. évfolyamon - a 

pályaorientációhoz kapcsolódó, illetve a munkavállalói szerephez szükséges kompetenciák 

elsajátítására helyezzük a hangsúlyt. 

Ahol még nem alakult ki, segítünk a megfelelő tanulási és konfliktuskezelési stratégiák 

megválasztásában. 
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Az utolsó szakaszban diákjaink többsége intellektuálisan nyitottá, céltudatossá válik, 

teljesítőképességük növekszik, kialakul az értékrendszerük. Fontos feladatunk az utolsó két 

évben a reális pályaválasztás segítése a szükséges információkkal, az önelemzés 

képességének kialakításával a képességek reális felmérésével.  

A felnőtt társadalomba való beilleszkedéshez szükséges műveltségtartalmakkal, a 

személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával készítjük fel diákjainkat a 

felsőfokú tanulmányok megkezdésére, vagy a munkába állásra.  

A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek 

tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan különös jelentőségű az 

alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével együtt. Ennek keretén belül az 

Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével igyekszünk a 

tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a felelős, 

nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkező 

állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe. 

A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület 

sajátosságaihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást: 

- természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció;  

- a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a tanulók 

számára; 

- természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex 

fejlesztése. 

5.4.5 Pedagógiai feladataink megvalósításának lehetőségei, színterei 

- az osztályfőnöki órák témaköreinek sokszínű feldolgozásával; 

- a tanórákon, az egyes tantárgyak ismeretanyagához kapcsolódóan, azok elsajátítása 

során;  

- együttműködés a Kontrasztok Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel és a Martyn 

Ferenc Művészeti Szabadiskolával; 

- az egyéb iskolai foglalkozások pedagógiai lehetőségeinek kihasználásával (pl. 

szakkörök, tankörök, sportkörök, művészeti foglalkozások, napközis foglalkozások); 

- tartalmas iskolai rendezvények, programok szervezésével (pl. iskolai ünnepélyek-

megemlékezések, versenyek, szabadidős programok, önkéntes-segítő programok); 

- iskolán kívüli foglalkozások, programok nevelési lehetőségeinek kihasználásával 

(múzeumlátogatások, színházlátogatások, tanulmányi kirándulások, táborok, 

tehetséggondozó foglalkozások stb.);  

- pedagógusaink személyiségükkel, véleményükkel is mintát adnak, formálják 

diákjaikat. 

5.5 Az egész napos iskola 

Alsó tagozaton, az 1-3. évfolyamon évfolyamonként két osztályban indítunk egész napos 

iskolai nevelés-oktatást (2018-tól felmenő rendszerben). Az évfolyamonként harmadik 

párhuzamos osztály napközis rendszerben működik. 

Az egész napos iskolában a tanítási óra és a tanórán kívüli tevékenység összefüggő rendszert 

alkot, a délelőtti és délutános időszakban elosztva jelennek meg a tanórák és az egyéb 

foglalkozások. Az így működő osztályokban a tanórák két tanító között oszlanak meg, köztük 

folyamatos, szoros együttműködés alakul ki. 
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Főbb céljaink az egész napos iskolában: 

- az óvoda-iskola átmenet problémájának enyhítése, az előkészítő időszak megnyújtása 

- a tanulók életkori sajátosságainak jobban megfelelő időbeosztás kialakítása 

- a tanulók életkori sajátosságainak jól megfelelő munkaformák és módszerek 

kötetlenebb alkalmazása 

- jusson több idő a gyerekekkel való beszélgetésre, az egyéni problémák kezelésére 

szervezett és kötetlen formában 

- legyen több idő a nevelési helyzetek elemzésére, megbeszélésére. 

Az 5-8. évfolyamon délutáni tanulással és szabadidős foglalkozásokkal teszünk eleget 

törvényi kötelezettségünknek. 

Az 1-8. évfolyamon a kötelező és szabadon választott tanórákon, foglalkozásokon túl a 

délutáni kötelező egyéb foglalkozások tekintetében a szülő indokolt esetben felmentési 

kérelemmel élhet tanév elején és félévkor. 

A felmentési kérelem az igazgató által elutasítható, vagy tanév közben visszavonható, ha a 

tanuló az előző tanévben jelentősen képességei alatt teljesített, vagy tanulmányi teljesítménye 

tartósan nem éri el az elégséges szintet. 

Az intézkedés célja a tanulók rendszeres tanulásának, tanulást segítő foglalkoztatásának 

biztosítása. 

5.6 Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. 

A könnyített testnevelés esetén is biztosítani kell a mindennapos testnevelést. 

Gyógytestnevelés esetén is érvényesek a mindennapos testnevelésre vonatkozó előírások, ha a 

szakorvos javaslata alapján a tanuló testnevelés órákon is részt vehet. Ez esetben a 

gyógytestnevelés és a testnevelés óraszáma együttesen kell, hogy elérje a heti öt órát. 

5.7 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 
szabályai 

Kötelezően választandó tanórai foglalkozások a 11-12. évfolyamon: 

A tanulók heti kötelező óraszáma a 11-12.évfolyamon 35 óra. A mindenki számára előírt 

tanóra heti 31, így minden tanulónak kötelező még heti 4 órát választania az érettségi 

felkészítő tantárgyakból. Ez emelt szintű vagy középszintű érettségi felkészítés lehet a tanuló 

által választott két tantárgyból. 

Az iskola tantárgyfelosztása határozza meg, hogy egy-egy választható tantárgyat mely 

pedagógus tanítja. Csak akkor van lehetőség pedagógus választására, ha azonos szinten több 

csoport szerveződik az adott tantárgyból. 

Választható emelt óraszámú („tagozatos”) oktatás: 

- angol nyelv (az általános iskola alsó tagozatán 2. osztálytól) 

- angol nyelv (a gimnázium 5. osztályától) 

- informatika (a gimnázium 5. osztályától) 

- informatika-kommunikáció (a gimnázium 5. osztályától) 

- matematika-informatika (a gimnázium 5. osztályától) – kifutó rendszerben 
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A 2013 előtt indított gimnáziumi osztályokban folyó „tagozatos” oktatás (2020-ig, kifutó 

rendszerben): 

- angol nyelv emelt óraszámú (az alsó tagozaton, 2. osztálytól) 

- angol nyelv emelt szintű (a gimnázium 5. osztályától) 

- matematika emelt szintű (a gimnázium 5. osztályától) 

- informatika emelt óraszámú (a gimnázium 5. osztályától) 

Az emelt óraszámú képzésbe jelentkezés eljárásrendje: 

Angol nyelv emelt óraszámú (az alsó tagozaton, 2. osztálytól): a jelentkezési lap kitöltésével 

minden jelentkező tanuló bekerül a képzésbe. 

A gimnáziumi eljárásrendet lásd: „4. osztályos tanulóink nyolc évfolyamos gimnáziumban 

való továbbhaladásának helyi feltételei, szabályai” cím alatt. 

Az emelt szintű/ emelt óraszámú oktatás választása az alsó tagozaton a 2- 4. évfolyamig, a 

gimnáziumban az 5-10. évfolyamra szól. 

A választott emelt szintű/óraszámú „tagozatból” való kikerülés feltételei: 

Szülői és tanulói kérésre, írásbeli kérvénnyel, nyomós indokkal; a kérésről az iskola 

igazgatója dönt (csak félévkor és év végén). 

Szaktanári javaslatra: 

- elégséges vagy elégtelen osztályzat a tagozatos tantárgyból, 

- kevés a remény a komolyabb javításra, a felzárkózásra. 

Ha az utóbbi két feltétel fennáll, s a szaktanár a nem tagozatos csoportba történő átlépést 

javasolja, az igazgató a – szülői vélemény meghallgatása után – a szülő egyetértése nélkül is 

dönthet a tanuló tagozatból való kikerüléséről.  

Fegyelmi eljárás esetén, ha a döntés más osztályba történő áthelyezés. 

Évismétlés esetén, szaktanári és osztályfőnöki vélemény kikérése után, az igazgató döntése 

alapján. 

A döntésről szóló határozatot az osztályfőnök az elektronikus osztálynaplóba és az ellenőrző 

könyvbe bejegyzi. 

Választható, tanórán kívüli egyéb foglalkozások: 

- napközis tanulás; 

- napközis foglalkozások; 

- diáksportköri és tömegsport foglalkozások; 

- felzárkóztató foglalkozások; 

- énekkar; 

- szakkörök, diákkörök; 

- tehetséggondozó körök, műhelyek 

- tanulószoba. 
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Tanórán kívüli egyéb programok, versenyek szervezése 

Versenyek: 

- tanulmányi versenyeken való részvétel (helyi, területi, városi, járási, megyei, 

regionális, országos) 

- egyes tanulmányi versenyek városi és megyei fordulójának szervezése, lebonyolítása  

- Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójának megszervezése a megye 

számos iskolájában, iskolánkban tantermek és felügyelet biztosítása, szükség szerint 

rövidített órák tartása mellett; 

- Zrínyi Ilona Matematikaverseny és Gordiusz Matematikaverseny közös megyei 

eredményhirdetésének megrendezése, az országos döntőre utazás szervezése; 

- Simonyi megyei helyesírási verseny szervezése 

- Városi természettudományi diákkonferencia szervezése 

- művészeti versenyeken, pályázatokon való részvétel;  

- sportversenyek rendezése, lebonyolítása 

- Árpád-kupa –teremlabdarúgó bajnokság,  

- mezei futóverseny, 

Árpád-nap: az iskola minden tanulója számára (tanévenként egy tanítás nélküli munkanap, 

külön programmal); 

Egészségnap vagy egészségnevelési foglalkozások: az iskola egészségnevelési 

programjához kapcsolódóan az iskola minden tanulója számára (tanévenként egy nap illetve 

minimum két foglalkozás);  

A kerékpáros közlekedés szabályainak gyakorlása a közlekedési parkban (a 7. évfolyam 

számára tanévenként egy nap); 

Az iskola tanulói a lehetőségek függvényében 

- tantárgyhoz kötődő múzeum– illetve üzemlátogatáson, 

- vagy a továbbtanulást, pályaválasztást segítő helyi tanulmányi  

- kiránduláson, 

- drámapedagógiai foglalkozásokon, 

- a határon túli magyarok megismerését biztosító tanulmányi kiránduláson 

- a határon túli magyarok idelátogatásakor szervezett programokon vesznek részt.  

A szülők önkéntes vállalása és anyagi lehetőségei függvényében, a pedagógusok önként 

vállalt szervezése alapján van lehetőség a következőkre: 

- színház, mozi-és koncertlátogatások 

- tanulmányi kirándulások, országjárások 

- erdei iskola vagy erdei tanulmányi kirándulás 

- táborok, szaktáborok 

- külföldi projektprogramok, cserekapcsolatok keretein belül a nyelvtudás fejlesztése; 

más országok, kultúrák megismerése az érdeklődő tanulók számára. 
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5.8 Az iskola által kötelezően vállalt érettségi felkészítők 

Az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülést a kötelező érettségi tárgyakból és 

informatikából, biológiából biztosítjuk, a heti alap óraszám + 2 órában. A többi tantárgyból a 

jelentkezések függvényében tudjuk a felkészítést biztosítani. (Ha a jelentkezők létszáma nem 

éri el a 6 főt, a felkészítést más gimnáziummal közösen tudjuk csak megoldani.) 

A középszintű vizsgára való felkészülést az iskolánkban oktatott tantárgyak többségében a 

helyi tantervben szereplő óraszám biztosítja (minimum 138 óra). A jogszabályi előírásoknak 

megfelelően az iskola a kötelező érettségi tantárgyakból (magyarból, matematikából, 

történelemből és idegen nyelvekből), e mellett társadalomismeret, földrajz, informatika 

tantárgyakból teszi lehetővé fakultáció keretében a középszintű érettségire való felkészülést. 

Mivel az iskola óraszáma korlátozott, a felsorolt tantárgyakon kívül csak akkor tudunk 

középszintű fakultációs csoportot indítani, ha a tantárgyat legalább 10 tanuló választja, és az 

iskolai óraszámok ezt lehetővé teszik. Ha egyik tárgyból sincs elég jelentkező, a tanulónak a 

megszerveződött csoportok közül kell választania – de ezek közt biztosan lesz kötelező 

érettségi tantárgy. Az emelt szintű érettségi felkészülést a tanuló számára – iskolai csoport 

híján – más középiskolával együttműködve oldjuk meg. 

A tanulók az iskola helyi tantervében szereplő tantárgyakból a tantervi követelmények 

teljesítése után érettségi vizsgát tehetnek. 

A nyolcosztályos gimnáziumban 2020-ig kifutó rendszerben alkalmazott tanterv alapján 

tanított „Történelem és társadalomismeret” (11. évfolyam) és a „Történelem és 

társadalomismeret, etika” integrált tantárgyak keretében folyik a felkészítés a 

„Társadalomismeret” tantárgy érettségi vizsgájára. 

A tantervi követelmények osztályozóvizsgán is teljesíthetők, ha 

- a diák magántanuló 

- ha a tantárgy tanulása alól korábban igazgatói határozattal felmentést kapott 

- ha az iskola szabályzata szerint teljesítette az osztályozóvizsgára bocsátás feltételeit 

és /vagy az igazgató az osztályozóvizsgát engedélyezte 

5.9 Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

5.9.1 Csoportbontás elvei 

Az iskola, változó feltételeihez igazodva, az alábbiakat figyelembe véve tervezzük meg a 

csoportbontást: 

- a tantárgy gyakorlati jellege 

- a kiscsoportos foglalkoztatás szükségessége 

- emelt óraszámú oktatás 

- nívócsoportos oktatás lehetősége 

- az osztály gyenge tanulmányi teljesítménye. 

5.9.2 Egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

A jogszabályok által engedélyezett keretek között, az iskola lehetőségeinek függvényében 

szervezünk egyéb foglalkozásokat. 

1-4. osztályban napközis foglalkozásokat biztosítunk. 

5-8. osztályban tanulószobai foglalkozást biztosítunk. 
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A mindennapos testnevelésen túl az iskola tárgyi feltételeinek figyelembe vételével 

igyekszünk további diáksportköri lehetőségeket biztosítani. 

A szakkörök, tehetséggondozó körök szervezését a tanulók érdeklődése és választása 

figyelembe vételével szervezzük meg. 

A korrepetálásokat a tanulmányi eredmények, a tanulói felzárkóztatás szükségessége alapján 

szervezzük meg. 

Az iskolai énekkar működését biztosítjuk. 

5.10 A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a 
Baranyában és Pécsett élő német, horvát és cigány kisebbség 
kultúrájának megismerését szolgáló tananyagok 

Német nyelv:3., 4., 6., 8. osztály: kiszámolók, mondókák, mesék, dalok, népszokások. 

Magyar irodalom:5., 6.osztály:mesék, mondák;12. osztály: regionális kultúra. 

Tánc és dráma 9. osztály: délszláv szokások. 

Ének-zene 3., 4., 6. 8. osztály: német, horvát, cigány népdalok; népdalfeldolgozások 

zeneművekben. 

Történelem, hon-és népismeret 6. osztály: népszokások, hagyományok, foglalkozások, tárgyi 

emlékek. 

Történelem 10., 11., 12. osztály. A kisebbségek eredete, kultúrájuk hasonló és eltérő vonásai.  

5.11 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez 
szükséges módszerek 

Tanulóink fittségi állapotát évente, a január és április közötti időszakban a NETFIT mérési 

rendszerrel végezzük. 

A NETFIT fittség mérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy tanuló 

egészségközpontú fittségi állapotát. 

5.12 Az iskola egészségnevelési elvei 

Intézményünk általános iskola, nyolc évfolyamos gimnázium, így különleges lehetőségünk és 

felelősségünk, hogy tanulóink többségét a legintenzívebb szocializációs tanulási időszakban, 

6–18 éves korban nevelhetjük az egészséges életmódra. Tevékenységünkkel az egészséges 

testi, lelki és szociális fejlődésüket szolgáljuk. Azoknak a pozitív beállítódásoknak, 

magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását segítjük, amelyek a gyerekek, a fiatalok 

egészségi állapotát megtartják, javítják, az egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és 

magatartását fejlesztik. Az egészséges életmódra neveléssel nemcsak a betegségek 

megelőzésének módjára tanítjuk a gyerekeket, hanem az egészséges állapot örömteli 

megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is. 

Célunk olyan egészségszemlélet, képességrendszer és személyiségjegyek kialakítása, 

amelyek során a tanulókban: 

- kialakul az önmagukkal és környezetükkel szembeni érzékenység és felelősségérzet; 

- tudatosulnak a környezet, a viselkedés, az életmód és az egészségi állapot ok-okozati 

összefüggései; 
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- kialakul testi és lelki egészségük harmóniája; 

- világossá válik, hogy életminőségük jobbítását csak jövőjük tervezésével és életútjuk 

tudatos építésével valósíthatják meg; 

- tudatosul az egészség- és környezetvédő magatartás szokásrendszerének fontossága 

és jelentősége; 

- egyértelművé válik, hogy az egészség, a kiegyensúlyozott életvitel nélkülözhetetlen 

eszköz a boldog, sikeres élethez; 

- tudatosul a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepe; 

- világossá válik az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított 

mozgásprogram fittség megőrzése szempontjából való fontossága; 

- tudatosul a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepe a testi-lelki 

kiegyensúlyozottság elérésében; 

- kialakul az életkoruknak megfelelő önismeret, mint az önnevelés alapja; 

- alapvető igénnyé válik a szellemi tevékenységhez szükséges tanulási módszerek 

elsajátítása, a munkához szükséges nyugodt, rendezett környezet és a munka, a 

pihenőidő megfelelő arányának kialakítása; 

- kialakul a kellő tolerancia az átlagtól eltérő ütemben fejlődő társaikkal és a 

mássággal szemben; 

- követendő minta lesz az elfogadó és segítőkész magatartás a beteg, sérült és 

fogyatékos emberek iránt; 

- kifejlődnek olyan kommunikációs képességek, amelyek segítik társas kapcsolataik 

kialakulását, azok harmonikus fennmaradását és a konfliktushelyzetek feloldását; 

- kialakul a nemiséggel kapcsolatos felelősségteljes magatartásuk; 

- kifejlődik a felelős döntéshozási képesség egészségük és környezetük védelme 

érdekében. 

Szomatikus nevelés: 

- higiénés nevelés (személyi nevelés, környezethigiénére nevelés) 

- profilaxisra (betegség megelőzésére) nevelés 

- kondicionálás (testedzés, sport) 

- baleset megelőzésre nevelés 

Pszichohigiénés nevelés: 

- önismeretre, önfejlesztésre nevelés 

- fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre nevelés 

- környezeti hatások feldolgozására nevelés 

- emberi kapcsolatok harmóniájára nevelés 

- abúzusok, devianciák (káros szokás, szenvedély) megelőzésére nevelés 

- érzelmi nevelés 

Szociálhigiénés nevelés: 

- kedvező társas miliő működtetése 

- kommunikációs nevelés 

- családi életre nevelés 

- az iskola, mint munkahely pszichoklímájának alakítása 

- szerepfeszültségek felismerése, feloldása 

- a stressz- és feszültségoldás metódusai 

- társadalmi izolációk megelőzése, közéletiségre nevelés 

- egészségpropaganda 
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Alapvető célunk: az egészségmegőrzés elemi feltételeinek megismertetése és betartatása. 

Célok Feladatok Kritériumok 

A rendszeres 

testmozgásra való 

igény kialakítása 

- A három kondicionális alapképesség  

  (erő, gyorsaság, állóképesség), a  

  koordinációs képességek (egyensúly,  

  térérzékelés, reakciógyorsaság,  

  ritmusérzék, hajlékonyság)  

  fejlesztése.  

- A sportjáték komplex szerepének  

  kihasználása. 

- Mindennapos testmozgás gyakorlati  

  alkalmazása (heti 5 testnevelés óra +  

  min. 2 alkalommal játékos  

  testmozgás egyéb foglalkozásokon). 

- komplex intézményi mozgásprogram  

  tanévre aktualizált feladattervének  

  kialakítása és megvalósítása.    

A kondicionális és 

koordinációs alapképességek 

az életkornak megfelelő 

szinten legyenek (Eurofit-

mérés). 

 

 

 

 

 

 

 

Az aktív, mozgásos 

tevékenységek az iskolai élet 

minden területét fogják át.  

Az egészséges „fair–

play” uralta 

versenyszellem 

kialakítása 

- A céllal szorosan összefüggő felnőtt  

  életben nélkülözhetetlen pozitív  

  tulajdonságok (küzdeni tudás,  

  alázatosság, hazaszeretet, kitartás,  

  büszkeség, önismeret, önuralom)  

  fejlesztése. 

- A közösségbeli „én-szerep”  

  felismerése. 

A tanulók:  

vegyenek részt aktívan a 

különböző iskolai, kerületi 

sport-, illetve tanulmányi 

versenyeken, diákolimpiákon;  

alakítsanak ki közös 

érdeklődésen alapuló, 

tartalmas baráti kapcsolatokat. 

Az egészséghez és az 

egészséges 

környezethez való 

igény kialakítása 

- Megtanítani, bizonyítani, hogy  

  alapvető értékünk az egészség.  

- Kialakítani, hogy az egészség egy  

  soktényezős fogalom. 

- Az egészség megvédésére,  

  megőrzésére, visszaszerzésére   

  vonatkozó közérthető, de tudományos  

  ismeretek átadása. 

- Annak tudatosítása a tanulókban,  

  hogy az élethossziglani öntevékeny  

  testedzés, az önálló sportolás és a  

  motoros önkifejezés fontos eszköze a  

  személyiség fejlesztésének és a lelki  

  egészség megőrzésének.  

- Tudatmódosító szerekkel kapcsolatos  

  prevenció. 

- Az egészségmegóvó alternatívák  

  terjesztése, gyógynövények,  

  természetgyógyászat. 

- A saját testkép megismerése és a   

  testtudat kialakítása a tanulókban az  

  egészségtudatos, az egészség-   

  megőrzést preferáló  

  magatartás fontos része.  

A tanulók: 

ismerjék az egészséges 

táplálkozás aktuális alapelveit; 

legyenek igényesek a 

személyes higiéniát illetően; 

ismerjék és alkalmazzák az 

egészség megóvásának 

lehetőségeit és alternatíváit; 

legyen tudatos stratégiájuk 

egészségük megőrzésére. 
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Célok Feladatok Kritériumok 

- A helyes napirend kialakítása. 

- A környezetszennyezés, mint  

  egészségkárosító tevékenységforma  

  vázolása. 

- Az egészséges életmód-tréningek  

  beépítése az iskolai programokba  

  (sport- és egészségnapok). 

- A „természet-iskola” tevékenységek  

  megszervezése és megtartása  

  (tanulmányi kirándulások, erdei  

  iskolák, séták). 

Önismeret, önuralom, 

a társadalmi normák 

szerinti viselkedés és 

pozitív gondolkodás 

kialakítása 

- Értékorientáció, személyes  

  példamutatás, azaz a tanári  

  magatartás legyen modell értékű. 

- Tolerancia és empátia fejlesztése. 

- A kapcsolatok, problémák  

  konfliktusmentes megoldására való  

  igény kialakítása, fejlesztése. 

- A stressz- és feszültségoldás alapvető  

  fontossága az interperszonális   

  kapcsolatok kezelésében.  

   

  

A tanulók:  

iskolai életükben nyilvánuljon 

meg a felnőttek és társak 

tisztelete; 

ismerjék fel a jó és rossz 

tulajdonságokat; 

legyenek fogékonyak a 

tanárok által nyújtott 

modellekre; 

tudjanak könnyen és vidáman 

alkalmazkodni a változó 

élethelyzetekhez. 

 

A biztonságos 

életvezetés 

elsajátítása 

- A fejlett technikai eszközök  

  szakszerű és biztonságos  

  használatának bemutatása,  

  megtanítása. 

- Rávilágítás a lehetséges  

  veszélyforrásokra. 

- Annak tudatosítása, hogy az  

  egészségtudatos magatartásra  

  szocializálásnak szerves része a lelki  

  egészség erősítése és fejlesztése, a  

  szükséges prevenciós folyamatok és  

  tevékenységek kialakítása.    

- A KRESZ, munkavédelem,  

  elsősegélynyújtás elsajátíttatása,  

  ilyen jellegű és témájú vetélkedők  

  szervezése. 

A tanulók:  

ismerjék a KRESZ, az 

elsősegélynyújtás és 

munkavédelem reájuk 

vonatkozó szabályait és 

alapelveit. 

5.12.1 Az egészségnevelés várható eredményei 

- A család szerepének megértése. 

- A helyes viselkedés szabályainak elsajátítása, a felnőttek és a társak tisztelete. 

- A jó és a rossz tulajdonságok felismerése, önismeret és az önuralom kialakítása. 

- A közösségben az „én-szerep” felismerése, a tolerancia, empátia és pozitív 

gondolkodás kialakítása. 
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- A jó emberi és baráti kapcsolatok kialakítására és a problémák konfliktusmentes 

megoldására való, igény megteremtése. 

- Az egészségmegőrzés alapvető feltételeinek ismerete a helyes napirend kialakítása. 

- Az egészséges táplálkozás aktuális elveinek ismerete. 

- A biztonságos közlekedés és elsősegélynyújtás alapelveinek elsajátítása. 

- A káros szenvedélyek negatív hatásainak felismerése. 

- A testi higiénia iránti igény kialakítása. 

- A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása. 

- Az egészséges életkörnyezetre való igény: tudni azt, mit tehet az ember szűkebb és 

tágabb környezetéért. 

- A környezet egészségre káros hatásainak ismerete. 

- Az egészségért és az egészséges környezetért folyó törekvésekben (egészség- és 

környezetvédelem) való aktív részvétel igényének kialakítása. 

- Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros 

tevékenységekben rejlő személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket 

kiaknázó életvezetés igényének kialakulása és megvalósítása. 

- A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása. 

5.12.2 Komplex intézményi mozgásprogram 

- Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- 

és egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más 

sportprogramokon). 

- A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően épüljenek be az óratervi órákba. 

- Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a 

foglalkozási programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős 

tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 %-a erejéig a testmozgás 

különféle formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan. 

- Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb 

időkeretben és változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a 

sportfoglalkozások (tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.). 

- Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak 

sajátosságainak megfelelően – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység 

rendelve, mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett 

tevékenységek kiemelt iránya legyen. 

- Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai 

sportegyesülettel illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó 

társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott 

alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak 

mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából. 

- A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme 

legyen a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés. 

- A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön 

kidolgozásra a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon 

magába. 

- Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi 

alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre. 

- A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a 

szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön 

minden tanévben javaslat. 
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A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves 

munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra. 

5.13 Az iskola környezeti nevelési elvei 

„Minél behatóbban vizsgáljuk korunk nagy környezeti problémáit, annál inkább rádöbbenünk, 

hogy külön–külön nem érthetők, nem oldhatók meg. Ezek rendszerproblémák - kölcsönösen 

függnek egymástól. Megoldásuk pedig rendszerelméleti, ökológiai szempontból nézve csakis 

a fenntarthatóság szemléletének kialakításával lehetséges. Az emberek csak akkor lesznek 

képesek környezetüket hatékonyan védeni és megőrizni, ha megértik, hogyan működnek a 

környezeti, a gazdasági és társadalmi rendszerek; megértik, hogy a környezet, a gazdasági 

fejlődés és a társadalom problémái egymástól elválaszthatatlanok” (ENSZ Környezet és 

Fejlődés Világbizottsága – Közös jövőnk című jelentése). 

A környezettudatosságra nevelés legfőbb célja, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezet megóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak 

fenntartható fejlődését. 

Mindezek mellett célunk, hogy elősegítsük tanulóink környezettudatos magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy felnőve képesek legyenek környezetük 

értékeinek aktív védelmére, megőrzésére. 

Célunk olyan ismeretek, készségek és szemlélet kialakítása, amelyek: 

- segítik a tanulókat a környezettel harmonikus életvezetési képességek kialakításában; 

- támogatják a tanulókat azoknak a jelenlegi folyamatoknak a megismerésben, 

amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak; 

- világossá teszik számukra a világunkat fenyegető veszélyek (pl. klímaváltozás, 

globális felmelegedés, légszennyezés, szélsőséges időjárási jelenségek, stb.) 

mibenlétét, az egyén felelősségét, lehetőségeit e folyamatok lassításában, 

megelőzésében, az ellenük folytatott küzdelemben; 

- segítik a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való 

fejlesztését a természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban; 

- konkrét hazai példákon segítenek felismerni a társadalmi-gazdasági modernizáció 

egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait; 

- segítik bekapcsolódásukat közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába; 

- megértetik a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható 

fogyasztás elvét; 

- eligazítják őket a környezeti problémák felismerésében és kezelésében; 

- kialakítják felelősségérzetüket, környezettudatos magatartásukat; 

- elősegítik, hogy életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség attitűdje, a 

környezeti károk megelőzése iránti igény váljék meghatározóvá; 

- képessé teszik a tanulókat arra, hogy megértsék a fejlődés és környezet kérdéseinek 

összefüggő rendszerét (ún. rendszerszemléletre nevelés); 

- segítik az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítását; 

- képessé teszik a tanulókat a természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének 

megértésére; 

- képessé teszik őket annak a felismerésére, hogy az élő természet – benne az emberi 

társadalom – harmóniájának a megőrzése, fenntartása az emberiség jövője 

szempontjából nélkülözhetetlen (ún. globális összefüggések megértése); 

- segítik a tanulókat abban, hogy a környezettel kapcsolatos nézeteik az erkölcsi 

alapelvek szintjére emelkedjenek. 
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Módszerek, tanulásszervezési formák: 

- A tanítási órák klasszikus módszerei. 

- Kooperatív tanulási technikák. 

- Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos 

tevékenységformák. 

5.13.1 A környezeti nevelés színterei 

- Tanítási órák. 

- Egyéb foglalkozások, kiemelten az egész napos iskolai foglalkozások szabadidő-

szegmense, valamint a napközis és tanulószobai foglalkozások. 

- Erdei iskolák, osztálykirándulások, táborok. 

- Iskolai, városi, országos versenyek. 

- ÖKO-nap. 

- Projektnapok iskolán kívüli helyszínei. 

- Ökoiskola program. 

- Iskolánk jelenleg az ÖKOISKOLA cím birtokosa. 

Törekszünk, hogy a címet háromévente megújíthassuk, ennek főbb elemei iskolánkra 

vonatkozóan – környezeti nevelési elveinkkel összhangban: 

- Szelektív hulladékgyűjtés lebonyolítása, fenntartása. 

- Az iskola belső és külső területének, az iskola környezetének ápolása, zöldítése, 

gondozása. 

- Együttműködés városunk egyetemével, civil szerveződéseivel és gazdálkodó 

egységeivel a fenntarthatóság témakörében. 

- Programok, előadások, szemináriumok szervezése diákok, tanárok, szülők és a 

lakosság számára az ökológiai tudatosság szellemében. 

- Légy Pécs Jövője! program. 

- Iskolánk együttműködési megállapodás alapján részt vesz a „Légy Pécs Jövője” 

(LÉPJ!) környezeti nevelési program megvalósításában egy 3. és egy 6. osztállyal. 

A programban szereplő témák: 

- Közlekedés, levegőtisztaság és zajvédelem 

- Helyi gazdaság, öngondoskodó életmód (közösségi kertek) 

- Energia 

- Tudatos vásárlás, fogyasztás 

- Fenntartható várostervezés, közösségi tér 

- Hulladékgazdálkodás 

- Víz 

- Globális problémák 

- Természet és ember (biodiverzitás) 

A program megvalósításának formái: 

- Havonta egy-egy tanóra a programban szereplő osztályoknak a környezeti nevelés 

adott témaköréből osztályfőnöki, környezetismeret/társadalomismeret, technika-

életvitel tantárgyak óráin. 

- Havonta tanórán kívüli foglalkozás keretében feladatsorok megoldása az adott 

témához kapcsolódóan. 

- Havonta egy terepgyakorlat, mint tanórán kívüli foglalkozás. 

- A programban az Ökováros-Ökorégió Alapítvány munkatársaival működünk együtt, 

ők mindhárom foglalkozástípus vezetésében is részt vesznek. 
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5.14 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

- Körzetes tanulók fölvétele az általános iskola 1. osztályába. 

- Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók integrált oktatása. 

- SNI tanulók fejlesztése, sajátos bánásmód biztosítása. 

- Beilleszkedési-tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók 

fejlesztése. 

- BTMN –s tanulók sajátos pedagógiai segítése. 

- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal – lehetőség szerint – 

pályázatokon való részvétel. 

- Ingyenes és normatív kedvezmények biztosítása a jogszabályok szerint 

(tankönyvellátás, étkeztetés). 

5.15 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 
követelményei és formái 

Az iskolai beszámoltatás formái: 

 Szóbeli: 

- felelet 

- órai munka 

- tanulói kiselőadás, prezentáció 

- belső vizsga 

 Írásbeli: 

- felelet 

- témaközi dolgozat 

- témazáró dolgozat 

- iskolai dolgozat (pl. irodalmi, idegen nyelvi szövegalkotás, stb.) 

- házi dolgozat 

- házi feladat, amennyiben a pedagógus jelezte az osztályozás szándékát 

- projektmunka 

- portfólió 

- szintfelmérések 

- belső vizsga 

- országos kompetenciamérés kijelölt feladatai 

Követelményei: 

- Csak olyan tananyagot lehet számon kérni, aminek a feldolgozása tanórán – 

rövidebb-hosszabb formában – megtörtént, készségfelmérés esetén ilyen jellegű 

felkészítés is történt. 

- A számonkérésnek a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell 

irányulnia. 

- Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy (vagy 

szöveges minősítés) a tanuló teljesítményét tükrözze. 

- A tanulói teljesítmény értékelésekor meghatározó elv a pozitív motiváció. 

- Az iskolai írásbeli beszámoltatások rendje, korlátai 

- Írásbeli felelet az utolsó 2 óra anyagából bejelentés nélkül, bármikor íratható. 

- A témaközi dolgozat a témakör 3-5 tananyagára terjedhet ki, előző órán 

bejelentendő, maximum 30 perces írásbeli számonkérés. 
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- A témazáró dolgozat írása általában az egész tanórát igénybe veszi, legalább egy 

héttel előbb be kell jelenteni a megíratását és követelményeit. A témazáró dolgozatok 

érdemjegyét a munkaközösségek egységes százalékkulcsok alapján adják. 

- A szintfelmérések (pl. év eleji, félévi, év végi felmérések) alapvetően diagnosztikai 

célt szolgálnak: a tanulók tudásának, készségeinek szintjét mérik. E felmérők csak 

akkor osztályozhatók, ha megfelelő ismétlés, gyakorlás után került sor rájuk, s 

megtörtént a házirend szerinti előzetes bejelentés. 

- A tanítási szünet utáni 1. nap tanóráin témazáró dolgozat nem íratható. 

5.15.1 Az iskolai írásbeli beszámoltatások szerepe és súlya a tanulók tudásának 
értékelésében 

A témazáró dolgozatok dupla súlyúak, minden más érdemjegy egyszeres súlyú. 

A beszámoltatások fajtáját az elektronikus naplóban jelölni kell. 

A pedagógus szintén érdemjeggyel értékelheti a házi feladatok elkészítését is, amennyiben ezt 

a feladat kijelölésekor bejelentette. A házi feladat érdemjegye teljes értékű érdemjegy.  

Házi dolgozat 

- Az általános iskola felső tagozatán magyarból félévente kettő, a többi tantárgyból 

egy íratható. 

- A nyolcosztályos gimnáziumban magyarból és idegen nyelvből félévente maximum 

három, a többi tantárgyból félévente maximum kettő íratható. 

- A házi dolgozat feladatát legalább 1 héttel a beadási határidő előtt kell kijelölni, ebbe 

az időtartamba a tanítási szünetek ideje nem számítható be. A házi dolgozat 

érdemjeggyel értékelhető, be nem nyújtása a feladat elégtelen megoldásával 

egyenértékű. 

5.15.2 Szóbeli értékelés 

- A diákok tanórai munkáját órai munka jeggyel értékelheti a pedagógus. 

- Órai munka jegy keletkezhet a tanár értékelő-motivációs rendszerének megfelelő 

értékelésekből is. 

- Az órai munka érdemjegye teljes értékű jegy. 

- A gimnáziumi vizsgák értékelése. 

- 6-8. osztályban egy, 9. osztálytól két témazáró jegyként kerülnek be a vizsgajegyek 

az elektronikus naplóba, és így számítandók be a félévi illetve az év végi 

osztályzatba. 

- Ha egy tantárgyból írásbeli és szóbeli vizsgát is tesznek a tanulók, akkor 6-8. 

osztályban az összesített eredmény, 9. osztálytól az írásbeli és a szóbeli eredménye 

egy-egy témazáró értékű érdemjegyként kerül az elektronikus naplóba. 

5.15.3 Az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése 

Az erkölcstan/hit és erkölcstan tantárgy alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek 

közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és 

viselkedésmódjuknak fejlesztése, alakítása. 

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és lelki 

értelemben. Az erkölcstan/hit és 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. 
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A nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai civilizációban 

általánosan elfogadott 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. 

A tantárgy felépítése elsősorban nem 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. 

Az értékelés módja megegyezik a hagyományos tantárgyi értékeléssel; tanév közben 

érdemjeggyel értékelünk és tanév végén osztályzattal minősítjük a tanulók teljesítményét. 

Elégtelen minősítést csak akkor kaphat a tanuló, ha az órai munkában nem hajlandó részt 

venni, és/vagy a házi feladatokat, önálló munkákat nem hajlandó elvégezni, így munkája 

értékelhetetlen. 

A mulasztás tekintetében úgy tekintjük a tantárgyat, mint a többi kötelező tanítási órát. 

5.16 Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli 
és szóbeli házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

Az írásbeli házi feladat kiadásának korlátai: 

Csak annyi írásbeli házi feladat adható fel, amennyit a következő tanórán a tanár ellenőrizni 

tud. Az írásbeli házi feladat a tanult ismeretek jobb elsajátítását, a készségek kialakítását 

szolgálja, így mindig ellenőrizni is kell. 

Hétvégére és szünidőre csak annyi írásbeli és szóbeli házi feladat adható fel, amennyi a 

szokásos tanulnivaló egyik tanóráról a másikra. 

Az általános iskola napközis 1-2. osztályában a napi tanulnivaló (írásbeli és szóbeli 

együttesen) a 45 percet, 3-4 osztályában  a 60 percet, 5-8. osztályában a 90 percet ne haladja 

meg. Az egész napos iskolai osztályokban nincs kötelező házi feladat. 

A kötelező olvasmányokat a pedagógus az év elején, lehetőleg az 1. tanórán, de legkésőbb 

szeptember 20-ig köteles bejelenteni és leíratni / írásban átadni/ elektronikusan átadni, a 

sorrend és a várható időpont körülbelüli megjelölésével. 

A tanulók értékelésének gyakorisága, osztályozás, szöveges értékelés 

A tantárgyak követelményei alapján az ismeretek elsajátítását a tanító, a tanár folyamatosan 

ellenőrzi, értékeli. 

Az első évfolyamon félévkor és tanév végén, valamint a második évfolyamon félévkor 

szöveges értékelést alkalmazunk. A második évfolyam tanévének 2. félévétől hagyományosan 

érdemjeggyel értékelünk, a 2. évfolyam végétől osztályzattal minősítjük a tanulók 

teljesítményét. 

5.16.1.1 Szöveges értékelés az általános iskola alsó tagozatán 

Az alsó tagozatos tanulói teljesítmények szöveges értékelésének alapelvei: 

- A diák aktív részese legyen az értékelési folyamatnak 

- Személyre szóló legyen, fejlesztő, ösztönző, több szempontú legyen 

- Rendszeres és folyamatos 

- Az iskola követelményrendszerére épüljön 



Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai program 2018 

78. 

- A viszonyítás alapja a diák fejlettségének egy korábbi szintje 

- Alakítsa a tanuló reális önismeretét, helyes önértékelését. 

A szöveges értékelés módja az alsó tagozaton: 

- Rendszeres szóbeli szöveges értékelés a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, 

tanulmányi teljesítményéről a tanítási órákon és más foglalkozásokon. Ez a szöveges 

értékelés történhet a tanító, a tanulótársak részéről illetve önértékelés formájában is. 

Írásbeli szöveges értékelés: 

- Tanulói produktumokra írt rövid, lényegre utaló észrevételek megfogalmazása 

- Témazáró felmérések %-os értékelése 

- Aktuális észrevételek a tájékoztató és üzenő füzetekben a tanuló fejlődésével 

kapcsolatban 

- Félévkor, tanév közben és tanév végén a tanuló magatartásáról, szorgalmáról és 

tanulmányi eredményéről. 

A szöveges értékelések gyakorisága: 

- 1. évfolyam: 4 alkalommal (8 hetes előkészítő időszak/ félév/ április/ tanév vége) 

- 2. évfolyam:  2 alkalommal (november/ félév) 

Az évfolyamokon ugyanabban az időpontban osztjuk ki az értékelő lapokat. 

A napközis tanulók magatartásáról, szorgalmáról, a napköziben végzett munkájukról a 

csoportvezetők félévkor és tanév végén készítenek és adnak ki szöveges értékelést. 

5.16.1.2 A hagyományos érdemjegyre, osztályzatra való áttérés szabályai 

- A tanító a 2. osztály első félévében a szülők és a tanulók tájékoztatásával előkészíti a 

az osztályozásra való áttérést. 

- 1. osztályban és a 2. osztály 1. félévében a dolgozatok, témazáró felmérések 

értékelése a munkaközösség által elfogadott százalékos formában és a hozzá 

kapcsolódó négy minősítéssel történik. 

- 2. évfolyamon a második félévben a dolgozatok, témazáró felmérések értékelése a 

munkaközösség által elfogadott százalékos formában és a hozzá kapcsolódó 

érdemjegyekkel történik. 

- Az osztályozás egyéb elvei (magatartás, szorgalom; értékelés gyakorisága) 

megegyeznek a gimnáziuméval. 

A tanuló teljesítményének értékelése a 2. évfolyam végétől a 12. évfolyam végéig az 

ötfokozatú skálával történik. (jeles =5; jó = 4; közepes = 3; elégséges = 2; elégtelen = 1). 

Magatartás: példás, jó, változó, rossz. Szorgalom: példás, jó, változó, hanyag. Tört jegy, 

kettős jegy nem adható. 

A tantárgyak követelményei alapján az ismeretek elsajátítását a tanító, a tanár folyamatosan 

ellenőrzi, értékeli. 

A tanulói teljesítmény érdemjeggyel való értékelésének gyakorisága függ a heti óraszámtól, 

de félévenként: 

- heti 1óra esetén legalább 3 

- heti 2 óra esetén legalább 5 

- heti 2-nél több óra esetén legalább 6 érdemjegye legyen a tanulónak. 

(Hosszantartó hiányzás esetén a meghatározottnál kevesebb érdemjegy is elegendő lehet a 

tanuló értékelésére - szaktanár javaslata, és a nevelőtestület döntése alapján.) 
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A tanárnak biztosítania kell, hogy az érdemjegyeket egyenletesen, időarányosan elosztva 

szerezhessék meg a tanulók (kivételek a hosszú hiányzások). A félévi és év végi osztályzatok 

megállapításánál a tanító, illetve a szaktanár a témazáró dolgozatok és a belső vizsgák 

érdemjegyét duplán veszi figyelembe. Az országos mérés-értékelés feladataiból a tanórákon 

gyakorolt anyagok értékelése történhet érdemjeggyel. 

5.16.1.3 Tanulói értékelési - és motivációs rendszer 

Minden tanár köteles kidolgozni a saját értékelési- és motivációs rendszerét, melynek 

jóváhagyása a szakmai munkaközösség feladata és felelőssége. 

(Az egyes szaktanárok értékelési- és motivációs rendszere a munkaközösség éves 

munkatervének melléklete.) 

Az értékelési motivációs rendszerben az órai munkát, a kisebb házi feladatok jó, vagy rossz 

megoldását illetve hiányát, a külön feladatok teljesítését stb. a tanár pozitív (piros pont, plusz, 

csillag stb.) vagy negatív (fekete pont, mínusz stb.) jelzéssel értékeli, s meghatározott 

számban ezek érdemjegyre válthatók. 

Alapelv, hogy a negatív jelzések a pozitívokkal kiválthatók legyenek, tehát a diáknak legyen 

módja a javításra. 

A tanár az értékelési rendszert év elején köteles ismertetni a tanulókkal. 

5.16.1.4 A gimnázium belső vizsgarendje 

Gimnáziumunk értékelési rendszerében lényeges szerepet szánunk a vizsgáknak, amelyek 

megtartását több szempontból is fontosnak tartjuk. A tanulók vizsgán nyújtott teljesítménye 

alapján képet kapunk az adott tantárgyak elsajátításának mértékéről az egyes osztályokban. A 

vizsgákra felkészülés mindig alkalom a tanulók számára az ismeretek rendszerezésére, új 

összefüggések meglátására, a tudás megszilárdítására. A felkészülést, a vizsgákon való 

viselkedést tanulni, a vizsgák légkörét szokni kell. Meggyőződésünk, hogy diákjainknak csak 

hasznára válhat, ha kis kockázattal járó vizsgákon szerezhetnek rutint, s nem éri őket lelkileg 

felkészületlenül az érettségi, a nyelvvizsga. A vizsgák hatodik osztályban kezdődnek, attól 

kezdve minden év végén vizsgáznak a tanulók. 

A belső vizsgákkal kapcsolatos szabályok: 

a.) A gimnáziumi belső vizsgákat a tanulmányok alatti vizsgák általános szabályai szerint 

kell lebonyolítani. 

b.) A vizsgatárgy tematikáját, tételsorát, követelményeit legkésőbb november 15-ig írásban 

közli a tanulókkal az adott vizsgatárgyat tanító szaktanár. 

c.) A gimnáziumi belső vizsgákra minden tanévben május utolsó, ill. június első hetében 

kerül sor a tanév rendjében meghatározott időpontban. A tanulók a vizsga tárgyáról, 

napjairól már szeptemberben értesülnek osztályfőnöküktől. 

d.) A nyelvvizsga megléte nem mentesíti a tanulót az idegen nyelvi belső vizsgák letétele 

alól. 

e.) Az a tanuló, aki a vizsgatárgyak valamelyikéből az adott évfolyamon sikeres 

osztályozóvizsgát, illetve előrehozott érettségit tett, az adott tárgyból mentesül a belső 

vizsga letétele alól (akkor is, ha a tantárgyat továbbra is tanulja). 

f.) A vizsgán szerzett jegyek hatodik-nyolcadik osztályban egy, a magasabb évfolyamokon 

két témazáró jeggyel egyenértékűek. 

g.) A szóbeli vizsgákon az ünnepélyekre előírt öltözékben kell megjelenni. 

h.) A belső vizsga szabályzatát lásd a nevelési program tanulmányok alatti vizsgák 

fejezetében. 
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5.17 A tanulók jutalmazása, magatartásának és szorgalmának 
értékelése, minősítése, követelményei 

5.17.1.1 A tanulók jutalmazása 

 Szaktanári / napközis nevelői dicséret (többször is adható) 

- huzamos időn keresztül nyújtott kiemelkedő teljesítményért; 

- házi versenyen elért első helyezésért (alsó tagozaton: 1.2.3. helyezésért); 

- kiemelkedő szakköri, illetve egyéb tanórán kívüli foglalkozásokon végzett munkáért;  

- a szaktanár önálló döntésétől függően a szakköri munkát, a versenyeredményt, az 

egyéb kiemelkedő teljesítményt érdemjeggyel is elismerheti. 

 Osztályfőnöki dicséret (többször is adható) 

- az osztályközösségért végzett huzamos jó munkáért; 

- városi (alsóban körzeti) versenyen elért 1 – 3. helyezésért; 

- megyei (alsóban városi) versenyen elért 4 – 10. helyezésért; 

- iskolai rendezvényen nyújtott kiemelkedő teljesítményért; 

- az iskoláért végzett munkáért. 

 Igazgatói dicséret (többször adható) 

- megyei (alsóban városi) versenyen elért 1 – 3. helyezésért; 

- országos döntőbe kerülésért; 

- megyei versenyen két vagy több tárgyból elért 4 – 6. helyezésért; 

- az iskoláért folyamatosan végzett kiemelkedő munkáért; 

- félévkor 1-4. évfolyamon példás magatartás, szorgalom esetén kitűnő tanulmányi 

eredményért; 

- félévkor 5-6-7. évfolyamon kitűnő tanulmányi eredményért; 

- félévkor 8-12. évfolyamon kitűnő és jeles (4,7 fölötti) tanulmányi eredményért. 

A szaktanár, az osztályfőnök illetve az igazgató az itt fel nem sorolt esetekben is adhat 

dicséretet a tanulónak, ha a diák teljesítményét, munkáját erre érdemesnek tartja. 

 Nevelőtestületi dicséret 

- országos versenyen elért 1 –10. helyezésért; 

- annak a végzős tanulónak, akinek magatartása minden tanév végén példás, 

tanulmányi eredménye legalább 4,7 volt. 

 Általános dicséret 

- az általános iskola alsó tagozatán annak a tanulónak, akinek tanév végén minden 

szaktárgyi osztályzata jeles és a magatartása példás; 

- az általános iskola felső tagozatán annak a tanulónak, akinek tanév végén minden 

szaktárgyi osztályzata jeles és a magatartása legalább jó; 

- a gimnázium 5-8. osztályában: annak a tanulónak, akinek tanév végén minden 

szaktárgyi osztályzata jeles és a magatartása legalább jó.  

- a gimnázium 9-12. osztályában: annak a tanulónak, akinek tanév végén legfeljebb két 

osztályzata jó, a többi jeles illetve példás. 

 Év végi jutalomkönyv adható 

- az általános dicséretet kapott tanulóknak,  

- osztályfőnöki javaslatra a kiemelkedő közösségi munkát végző tanulóknak, 

- egyéb területen kiemelkedő tevékenységet végző tanulóknak. 
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 Javaslat Árpád-díjra 

- 11. és 12. évfolyam végén az osztályfőnök javaslatot nyújt be az Árpád Gimnázium 

Alapítványhoz a több éve kitűnő eredményt elérő tanuló Árpád-díjjal történő 

elismerésére (ha a diák maga megpályázza, azt írásban támogatja); 

- a gimnáziumi tanuló országos versenyen vagy pályázaton elért 1-10. helyezése 

esetén a szaktanár pályázatot nyújthat be az Árpád Gimnázium Alapítványhoz a 

tanuló Árpád-díjjal történő jutalmazására (ha a diák maga megpályázza, azt írásban 

támogatja). 

5.17.1.2 Meghívás igazgatói fogadásra 

Az iskola igazgatója minden tanév végén fogadást ad a kiemelkedő versenyeredményeket 

elért tanulók, szüleik és felkészítő tanáraik számára. A fogadáson a diákok jutalmat kapnak. 

Az igazgatói fogadásra a következő eredményeket elért tanulókat hívjuk meg: 

 Gimnázium: 

- akik országos döntőbe jutottak; 

- akik OKTV 2. fordulójába jutottak; 

- regionális vagy megyei versenyek 1-3. helyezettjeit; 

- városi keretben zajló versenyek 1. helyezettjeit; 

 Általános iskola: 

- akik országos döntőbe jutottak; 

- regionális vagy megyei versenyek 1-3 helyezettjeit; 

- városi keretben zajló versenyek 1. helyezettjeit. 

5.17.1.3 A magatartás és a szorgalom értékelése 

Az egységes szemléletű és reális értékelés megvalósítása érdekében szempontsort alakítottunk 

ki a magatartás és a szorgalom minősítésére. 

A magatartás-szorgalom minősítésének menete: 

Az osztályfőnök a félévi, illetve év végi osztályozó konferencián javaslatot tesz a tanuló 

minősítésére az alábbi információk mérlegelése alapján: 

- az egységes szempontsor szerint adható minősítés, 

- a tanulók önértékelése, 

- az osztályban tanító tanárok előzetesen kikért véleménye, 

- az osztályközösség véleménye, 

- egyéb indokok.  

A végleges minősítés a nevelőtestület döntése alapján születik meg. Eltérő vélemények esetén 

szavazásra kerül sor. Ha azonos mennyiségű a szavazatok száma, az osztályfőnök dönt a 

tanuló végleges minősítéséről. 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

A tanuló magatartása: 

 példás, ha: 

- a házirend szabályait jól ismeri és maradéktalanul be is tartja 

- a tanítási órákon fegyelmezett és együttműködő 

- a felnőttekkel szemben tisztelettudó és udvarias 

- társaival barátságos, segítőkész 
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- beszéde kulturált 

- a vállalt vagy rábízott feladatokat lelkiismeretesen elvégzi 

- nincs elmarasztalási fokozata 

- nincs igazolatlan órája 

 jó, ha: 

- a házirend szabályait többnyire betartja 

- a tanítási órákon legtöbbször fegyelmezett 

- a felnőttekkel és tanítóival szemben tisztelettudó 

- társaival többnyire barátságos, segítőkész 

- beszéde általában kulturált 

- a rábízott feladatokat tőle telhetően a legjobban igyekszik elvégezni 

- az elmarasztalási fokozatok közül legfeljebb osztályfőnöki figyelmeztetése van 

- igazolatlan óráinak száma legfeljebb 2 

 változó, ha: 

- a házirend előírásait nem mindig tartja be, hajlamos a fegyelem megsértésére 

- a tanítási órákat gyakran zavarja fegyelmezetlenségével 

- a felnőttekkel szemben esetenként udvariatlan 

- társaival nem túl barátságos, esetleg elszigetelődik 

- beszédében gyakran használ trágár kifejezéseket 

- a rábízott feladatokat nem mindig végzi el, munkája pontatlan 

- az elmarasztalási fokozatok közül legfeljebb osztályfőnöki intése van 

- igazolatlan óráinak száma legfeljebb 9; 

 rossz, ha: 

- az iskolai házirend szabályai ellen sorozatosan vét 

- a rábízott feladatokat nem végzi el 

- szándékosan árt a társainak, közösségének 

- felnőttekkel szemben tiszteletlen, udvariatlan, durva 

- társait bántalmazza, beszéde trágár 

- az elmarasztalási fokozatok közül igazgatói intése van 

- igazolatlan óráinak száma nem több 9-nél. 

A tanuló szorgalma: 

 példás, ha: 

- képességei szerint a legjobban tanul és a tanítási órákon aktív, együttműködő 

- házi feladatait mindig gondosan, pontosan elkészíti 

- munkájában precíz, önálló 

- a kötelező feladatok mellett gyakran elvégez szorgalmi feladatokat is 

- a közösségi munkában szívesen és gyakran vállal feladatokat 

- iskolai felszerelése mindig kifogástalan 

 jó, ha: 

- képességei szerint jól tanul, a tanítási órákon általában aktív 

- házi feladatait legtöbbször pontosan elkészíti 

- munkáját általában önállóan, pontosan végzi 

- a kötelező feladatok mellett időnként szorgalmi feladatokat is vállal 

- a közösségi munkában általában részt vesz 

- iskolai felszerelése többnyire megfelelő 
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 változó, ha: 

- tanulmányi munkája ingadozó, többször képességei alatt teljesít, órákon passzív 

- házi feladata többször hiányzik vagy gyakran pontatlan 

- munkavégzése rendszertelen, figyelmetlensége miatt sokat hibázik 

- közösségi munkában nem vesz részt 

- iskolai felszerelése gyakran hiányos 

 hanyag, ha: 

- tanulmányi munkájában mélyen képességei alatt teljesít 

- házi feladatát nem készíti el 

- munkájában figyelmetlen, sokat hibázik 

- a közösségben megbízhatatlan, közömbös, érdektelen 

- iskolai felszerelésére nem vigyáz, elveszíti, rendszeresen otthon felejti 

Megjegyzés: 

Az 1-4. évfolyamos tanulók igazolatlan mulasztásához kapcsolódó fegyelmező intézkedések 

mértéke életkoruktól és a szülő felelősségéből következően egyéni elbírálás alá esik.  

A tanuló magatartása és szorgalma akkor példás, vagy jó, ha a felsorolt feltételek 

mindegyikének megfelel. 

A tanuló magatartása és szorgalma változó, rossz, vagy hanyag, ha a felsoroltak bármelyike 

fennáll.  

Osztályfőnöki, igazgatói, vagy tantestületi dicséret esetén a tantestület joga az esetleges jobb 

minősítés megadása. 

GIMNÁZIUM 

A tanuló magatartása: 

 példás, ha: 

- az iskolai házirend szabályait betartja, viselkedésével semmilyen körülmények között 

nem ad okot panaszra. 

- kiemelkedő tanulmányi vagy közösségi munkájával példát mutat társainak. 

- szorgalma legalább jó 

- a vállalt és rábízott feladatokat pontosan elvégzi 

- magatartásában a felnőttek és társai iránt tiszteletet, udvariasságot, segítőkészséget 

tanúsít 

- véleményalkotása nyílt, jobbító szándékú, a közösséget pozitív irányba fejleszti 

- nincs elmarasztalási fokozata 

- nincs igazolatlan órája az adott tanévben 

 jó, ha: 

- az iskolai házirend szabályait betartja, a felnőttekkel szemben tisztelettudó 

- teljesíti az iskola követelményeit, de aktívan nem vesz részt a közösség formálásában 

- a rábízott feladatokat elvégzi 

- az elmarasztalási fokozatok közül legfeljebb osztályfőnöki figyelmeztetése van  

- igazolatlan óráinak száma az adott tanévben legfeljebb 2 óra; 

 változó, ha: 

- az iskolai házirend szabályait nem mindig tartja be, hajlamos a fegyelem 

megsértésére 
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- tudatosan nem árt a közösségnek, de többször meggondolatlanul cselekszik 

- esetenként udvariatlan a felnőttekkel és társaival szemben 

- a rábízott feladatokat nem mindig végzi el, munkája pontatlan 

- az elmarasztalási fokozatok közül legfeljebb osztályfőnöki intése van 

- igazolatlan óráinak száma az adott tanévben legfeljebb 9 óra; 

 rossz, ha: 

- az iskolai házirend szabályait gyakran megsérti 

- a felnőttekkel és társaival szemben udvariatlan, tiszteletlen, durva 

- szándékosan árt a közösségnek 

- saját viselkedésével kapcsolatban önkritikát nem gyakorol 

- a rábízott feladatokat nem végzi el 

- az elmarasztalási fokozatok közül az osztályfőnöki intésnél magasabb elmarasztalási 

fokozatban részesült  

- igazolatlan mulasztása az adott tanévben több, mint 9 óra.  

Osztályfőnöki intés vagy magasabb elmarasztalási fokozat esetén a nevelőtestület döntése 

alapján, a tanév végén eggyel jobb minősítés is adható a következő feltételek megléte esetén: 

- a tanuló magatartásában tartós és lényeges javulás következett be, vagy 

- a tanuló egész éves magatartása jó volt, a fegyelemsértés csak egyszeri kilengésként 

értékelhető. 

Kizárólag az osztályfőnök javaslatára történhet módosítás, mert ő látja át legjobban a tanuló 

különböző helyzetekben tanúsított (tanórai és azon kívüli) magatartását. 

Az intézkedés célja: javítási lehetőséget teremteni a tartósan javulni képes tanulók számára.  

A tanuló szorgalma: 

 példás, ha: 

- képességei szerint a legjobban tanul, a tanítási órákon aktívan vesz részt 

- tanulmányi munkája rendszeres, pontos, megbízható, felszereléseit rendben tartja 

- érdeklődésének megfelelően külön feladatokat is vállal; 

 jó, ha: 

- képességeinek megfelelően jól tanul 

- házi feladatait elvégzi, felszerelését rendben tartja 

- az órákon figyel, de nem aktív 

- külön feladatokat nem vállal; 

 változó, ha: 

- tanulmányi munkája ingadozó, többször képességei alatt teljesít 

- munkavégzése rendszertelen, házi feladata, felszerelése hiányos 

- az órákon többször figyelmetlen, csak ösztönzésre lát alapos munkához 

- különösebben semmi iránt nem érdeklődik, nem érzi saját felelősségét a munkában, a 

tanulásban; 

 hanyag, ha: 

- mélyen képességei alatt teljesít 

- feladatait általában nem végzi el, felszerelése hiányzik 

- az órákon figyelmetlen, felszólításra sem dolgozik, zavarja társait 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, érdektelen, közönyös. 
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Megjegyzés: 

A tanuló magatartása és szorgalma akkor példás, vagy jó, ha a felsorolt feltételek 

mindegyikének megfelel. A tanuló magatartása és szorgalma változó, rossz, vagy hanyag, ha 

a felsoroltak bármelyike fennáll. Osztályfőnöki, igazgatói, vagy tantestületi dicséret esetén a 

tantestület joga az esetleges jobb minősítés megadása. 



Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai program 2018 

86. 

6. MELLÉKLETEK 

6.1 Középszintű érettségi vizsga témakörei 

6.1.1 Élő idegen nyelv 

A vizsga szintje a KER szerinti B1 

Érettségi témakörök 

1. Személyes vonatkozások, család 

a. A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) 

b. Családi élet, családi kapcsolatok 

c. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

d. Személyes tervek 

2. Ember és társadalom 

a. A másik ember külső és belső jellemzése  

b. Baráti kör 

c. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

d. Női és férfi szerepek 

e. Ünnepek, családi ünnepek 

f. Öltözködés, divat 

g. Vásárlás, szolgáltatások (posta) 

h. Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

3. Környezetünk 

a. Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 

b. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

c. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

d. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

4. Az iskola  

a. Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 

b. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka  

c. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága  

d. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

5. A munka világa 

a. Diákmunka, nyári munkavállalás 

b. Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 
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6. Életmód 

a. Napirend, időbeosztás  

b. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás 

szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)  

c. Étkezési szokások a családban  

d. Ételek, kedvenc ételek  

e. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben  

f. Gyakori betegségek, sérülések, baleset  

g. Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás  

a. Szabadidős elfoglaltságok, hobbik  

b. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.  

c. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport  

d. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet  

e.  Kulturális események 

8. Utazás, turizmus  

a. A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés  

b. Nyaralás itthon, illetve külföldön  

c. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése  

d. Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai  

9. Tudomány és technika  

a. Népszerű tudományok, ismeretterjesztés  

b. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben  

10. Gazdaság  

a. Családi gazdálkodás  

b. A pénz szerepe a mindennapokban  

c. Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)  
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Kommunikációs helyzetek: 

Helyzet Szerep 

Áruházban, üzletben, piacon vevő 

Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég 

Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja 

Hivatalokban, rendőrségen ügyfél, állampolgár 

Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, 

szállodában 

vendég 

Iskolában tanuló, iskolatárs 

Kulturális intézményben, sportlétesítményben, 

klubban 

vendég, látogató, egy társaság tagja 

Országhatáron turista 

Orvosnál beteg, kísérő 

Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda, 

jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, 

gyógyszertár stb.) 

ügyfél 

Szünidei munkahelyen  munkavállaló 

Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 

Telefonbeszélgetésben  hívó és hívott fél 

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, 

villamoson, taxiban, repülőn, hajón) 

utas, útitárs 

 

 

Kommunikációs szándékok 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  

Megszólítás és arra reagálás  

Köszönés, elköszönés és arra reagálás;  

Bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás  

Telefonbeszélgetésnél megszólítás, bemutatkozás, más személy kérése, elköszönés és 

ezekre reagálás  

Levélben megszólítás, elbúcsúzás  

Szóbeli üdvözletküldés  

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  

Köszönet és arra reagálás 

Bocsánatkérés és arra reagálás  

Gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás 
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2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

Hála  

Sajnálkozás, csalódottság  

Öröm  

Elégedettség, elégedetlenség  

Csodálkozás  

Remény  

Félelem, aggodalom;  

Bánat, elkeseredés;  

Együttérzés 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás  

Érdeklődés, érdektelenség  

Tetszés, nem tetszés  

Valaki igazának elismerése, el nem ismerése; Egyetértés, egyet nem értés  

Helyeslés, rosszallás  

Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása; Elismerés kifejezése, dicséret és arra reagálás; 

Közömbösség  

Ígéret  

Akarat, szándék, terv; Kívánság, óhaj  

Képesség, lehetőség, szükségesség, kötelezettség; Bizonyosság, bizonytalanság  

Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, illetve érdeklődés ezek iránt; Kritika, 

szemrehányás 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  

Dolgok, személyek megnevezése  

Dolgok, események leírása 

Információkérés 

Igenlő vagy nemleges válasz; Tudás, nem tudás; Válaszadás elutasítása; 

 Bizonyosság, bizonytalanság; Ismerés, nem ismerés; Feltételezés  

Emlékezés, nem emlékezés Indoklás (ok, cél) 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok  

Kérés, kívánság; Felszólítás, tiltás, parancs; Javaslat és arra reagálás 

Rendelés Meghívás és arra reagálás; Kínálás és arra reagálás  

Reklamálás  

Tanácskérés, tanácsadás; Figyelmeztetés  

Engedély kérése, megadása, megtagadása  

Segítségkérés és arra reagálás; Segítség felajánlása és arra reagálás 

  



Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai program 2018 

90. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák)  

Visszakérdezés, ismétléskérés  

Nem értés  

Betűzés kérése, betűzés  

Felkérés lassabb, hangosabb beszédre; Beszélési szándék jelzése  

Téma bevezetése, témaváltás  

Félbeszakítás, megerősítés, igazolás  

Körülírás  

Példa megnevezése  

Beszélgetés lezárása 

 

A szóbeli tételek összeállítása a felsorolt témakörök, valamint a kommunikációs helyzetek és 

szándékok listája alapján történik. A tételekhez vizsgáztatói és vizsgázói példány készül. A 

kihúzott tétel az összes feladatot tartalmazza. 

A vizsga három feladatból áll. (A vizsga néhány rövid, ráhangoló kérdéssel kezdődik. Az itt 

elhangzottakat nem értékelik.) A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulnak elő: - társalgás, - 

szerepjáték, - önálló témakifejtés verbális vagy vizuális segédanyagok alapján. Egy tétel 

feladatainak különböző témakörökhöz kell tartozniuk. A tételhez készült vizsgáztatói példány 

a vizsgázónak adott információkon túl tartalmazza az előre megtervezett közbeszólásokat, 

kérdéseket és megjegyzéseket is. A feladatok kidolgozásához felkészülési idő nincs, de a 

feladatok végiggondolásához a vizsgázónak rövid (körülbelül fél perc) gondolkodási idő áll 

rendelkezésére a 2. és a 3. feladat megkezdése előtt.  

Ha a vizsgázók száma 10-nél kevesebb, akkor minimum 10 tételt, ha 10 vagy annál több, 

akkor minimum 20 tételt kell készítenie. Az előző évben felhasznált szóbeli tételsor legalább 

10%-át a tapasztalatok alapján frissíteni kell. 
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6.1.2 Biológia 

Érettségi témakörök biológiából közép szinten: 

1. Bevezetés a biológiába 

1.1. A biológia tudománya 

1.1.1 Vizsgálati szempontok 

1.1.2 Vizsgálómódszerek 
1.2. Az élet jellemzői 

1.2.1 Az élő rendszerek 

1.2.2 Szerveződési szintek 
1.3. Fizikai, kémiai alapismeretek 

 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek 
2.1.1 elemek, ionok 

2.1.2 szervetlen molekulák 

2.1.3 lipidek 
2.1.4 szénhidrátok 

2.1.5 fehérjék 

2.1.6 nukleinsavak, nukleotidok 
2.2. Az anyagcsere folyamatai 

2.2.1. Felépítés és lebontás kapcsolata 

2.2.2 Felépítő folyamatok 

2.2.3 Lebontó folyamatok 
2.3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

2.3.1 elhatárolás 

2.3.2 mozgás 
2.3.3 anyagcsere 

2.3.4 osztódás 

2.3.5 a sejtműködések vezérlése 

 

3. Az egyed szerveződési szintje 

3.1. Nem sejtes rendszerek 

3.1.1 vírusok 
3.2. Önálló sejtek 

3.2.1. baktériumok 

3.2.2 egysejtű eukarióták 
3.3 Többsejtűség 

3.3.1 a gombák, növények, állatok elkülönülése 

3.3.2 sejtfonalak 

3.3.3 teleptest és álszövet 
3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

3.4.1 a növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 

3.4.2 az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 
3.4.3. a növények szövetei, szervei 

─ szövetek 

─ gyökér, szár, levél 
─ virág, termés 

3.4.4. az állatok szövetei, szaporodása, viselkedése 

─ szövetek 

─ szaporodás – egyedfejlődés 
─ viselkedés 
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4. Az emberi szervezet 

4.1. Homeosztázis 

4.2. Kültakaró 

4.2.1 bőr 
4.2.2 szabályozás 

4.2.3 a bőr gondozása, védelme 

4.3. A mozgás 
4.3.1 vázrendszer 

4.3.2. izomrendszer 

4.3.3 szabályozás 
4.3.4 a mozgás és mozgási rendszer egészségtana 

4.4. A táplálkozás 

4.4.1 táplálkozás 

4.4.2 emésztés 
4.4.3 felszívódás 

4.4.4 szabályozás 

4.4.5 táplálkozás egészségtana 
4.5. A légzés 

4.5.1 légcsere 

4.5.2 gázcsere 
4.5.3 hangképzés 

4.5.4. szabályozás 

4.5.5. a légzés és a légzőrendszer egészségtana (elsősegélynyújtás) 

4.6. Az anyagszállítás 
4.6.1. a testfolyadékok 

4.6.2 a szöveti keringés 

4.6.3. a szív és az erek 
4.6.4 szabályozás 

4.6.5. a keringési rendszer egészségtana, elsősegélynyújtás 

4.7. A kiválasztás 

4.7.1 a vizeletkiválasztó rendszer működése 
4.7.2 szabályozás 

4.7.3 a kiválasztó szervrendszer egészségtana 

4.8. A szabályozás 
4.8.1. idegrendszer 

─ információelméleti vonatkozások 

─ sejtszintű folyamatok 
─ szinapszis 

─ az idegrendszer általános jellemzése 

─ gerincvelő 

─ agy 
─ testérző rendszerek 

─ érzékelés 

─ látás 
─ hallás és egyensúlyérzés 

─ kémiai érzékelés 

─ testmozgató rendszerek 
─ vegetatív érző és mozgató rendszerek 

4.8.2 az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai 

─ a magatartás elemei 

─ öröklött elemek 
─ tanult elemek 

─ emlékezés 

─ a társas viselkedés alapjai 
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─ pszichés fejlődés 

4.8.3 az idegrendszer egészségtana 

─ drogok 

4.8.4 a hormonrendszer 
─ hormonális működések 

─ belső elválasztású mirigyek 

─ a hormonrendszer egészségtana 
4.8.5 az immunrendszer 

─ immunitás 

─ vércsoportok 
─ az immunrendszer egészségtana 

4.9. Szaporodás és egyedfejlődés 

4.9.1 szaporítószervek 

4.9.2 egyedfejlődés 

a szaporodás, fejlődés egészségtana 
 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 

5.1. Populáció 

5.1.1 környezeti kölcsönhatások 
5.1.2. kölcsönhatások 

─ viselkedésbeli kölcsönhatások 

─ ökológiai kölcsönhatások 
5.2. Életközösségek (élőhelytípusok) 

5.2.1 az életközösségek jellemzői 

5.2.2 hazai életközösségek 
5.3. Bioszféra 

─ globális folyamatok 

5.4. Ökoszisztéma 

5.4.1 anyagforgalom 
5.4.2 energiaáramlás 

5.4.3 biológiai sokféleség, 

5.5.környezet- és természetvédelem 
─ Levegő 

─ Talaj 

─ Hulladék 
 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

6.1 Molekuláris genetika 

6.1.1 alapfogalmak 
6.1.2 mutáció 

6.1.3 a génműködés szabályozása 

6.2. Mendeli genetika 
6.2.1 minőségi jellegek 

6.2.2.mennyiségi jellegek 

6.3 Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

6.3.1 ideális és reális populáció 
6.3.2 adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok 

6.3.3 biotechnológia 

6.3.4 bioetika 
6.4. A bioszféra evolúciója 

6.4.1 prebiológiai evolúció 

6.4.2 az ember evolúciója 
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6.1.3 Ének-zene 

1. Daléneklés 

- Húsz magyar népdal előadása emlékezetből. 

- Egy szillabikus gregorián dallam éneklése latin szöveggel 

- Egy históriás ének szöveges megszólaltatása emlékezetből 

- Egy bécsi klasszikus dal bemutatása szöveggel emlékezetből 

- Egy romantikus dal előadása szöveggel emlékezetből 

- Egy – egy téma éneklése szolmizálva kottából Bartók Béla és Kodály Zoltán 

műveiből 

2. Népzene 

- A magyar népzene régi stílusa 

- A magyar népzene új stílusa 

- Népdalelemzés: stílus, kadencia, ambitus, dallamvonal, sorszerkezet, előadásmód, 

hangkészlet alapján. 

- A műfajokhoz kapcsolódó népi hangszerek ismerete és felismerése. 

- Népdalgyűjtés, jelentős népdalgyűjtők. (Vikár Béla, Kodály Zoltán, Bartók Béla) 

- A népdalgyűjtő munkájának bemutatása 

3. Zenetörténet 

 Középkor 

- A gregorián zene általános jellemzése 

- A trubadúr jellemzése 

 Reneszánsz 

- Vokális műfajok felsorolása, a műfaji jellemzők meghatározása (mise, motetta, 

madrigál) 

- A magyarországi reneszánsz zene általános bemutatása. 

- A reneszánsz korszak jellemző hangszereinek felsorolása 

 Barokk 

- Korál, passió, oratórium, kantáta, a barokk opera meghatározás 

- Zenei formák: rondó, variációk értelmezése. 

- Hangszeres műfajok: concerto, concerto grosso, szvit, prelúdium, fúga értelmezése. 

- A barokk zenekar összetételének és jellemző hangszereinek felsorolása. 

 Bécsi klasszika 

- A periódus fogalma. Két-, ill. háromtagú formák meghatározása. 

- Jellemző műfajok általános bemutatása: szonáta, vonósnégyes, szimfónia, klasszikus 

versenymű, opera. 

- A klasszikus szimfonikus zenekar összetételének meghatározása. 

- A magyar verbunkos zene jellemzői a XVIII. században, kiemelkedő mesterek 

megnevezése 

- Periódus terjedelmű, modulálás nélküli zenei idézet lapról olvasása szolmizálva (2# - 

2b-ig) 
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 Romantika 

- A romantikus zene jellemzése. 

- Szimfonikus költemény műfaji meghatározása. 

- A nemzeti romantika jellemzése. 

- Liszt Ferenc és Erkel Ferenc életútjának vázlatos ismertetése, főbb műveinek 

felsorolása. 

 XX. századi és kortárs zene 

- Bartók Béla és Kodály Zoltán életművének bemutatása (életút, főbb művek). 

- A XX. század főbb zenei irányzatainak megnevezése. 

- Kortárs magyar szerzők és főbb műveik felsorolása. 

- Az amerikai zene fejlődésének, a dzsessz és hatásának leíró jelegű bemutatása. 

4. Zenefelismerés 

- 4.1. Népi hangszerek: furulya, duda, citera, tekerı, cimbalom hangja 

- 4.2. Szimfonikus zenekar hangszerei hangjának felismerése 

- 4.3. Az alábbi zeneszerzőktől válogatva a tananyagban megismert idézet 

meghatározása. 

- J. S. Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Verdi, 

- Muszorgszkij, Ravel, Bartók, Kodály, Gershwin, Orff, 

5.Zeneelmélet 

- 5.1. Oktávon belüli hangközök felismerése kottaképről 

- 5. 2. Oktávon belüli hangközök hangoztatása 

- 5.3. Oktávon belüli hangközök felépítése 2# 2b előjegyzés esetén 

- 5.4. Dúr és moll hármashangzatok és megfordításuk felépítése 2# 2b előjegyzés 

esetén 

- 5.5. Dúr és párhuzamos moll hangsoruk ismerete 7# 7b előjegyzés esetén 

6. Zenei írás 

- 6.1. Egy egyszólamú, hangnemben maradó, periódus terjedelmű dallam átírása 

betűkottából a vonalrendszerbe violinkulcsban, 2# 2b előjegyzési körben. 

- 6.2. Egyszerű dallam leírása hallás után. 

- 6.3. Oktávon belüli hangközök írása 2# 2b előjegyzés esetén 

- 6.4. Dúr és moll hármashangzatok és megfordításuk felírása 2# 2b előjegyzés esetén 

- 6.5. Pentaton és pentachord hangsorok hangkészletének felírása 2# 2b előjegyzés 

esetén 
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A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői 

A tételsor jellemzői 

A tétel három altételből áll („A”, „B”, „C”). A vizsgázónak mindhárom altételből kell húznia 

egyet. Az altételsoroknak legalább 20-20 tételt kell tartalmazniuk, melyeknek legalább 20%-

át évente cserélni kell. Az altételsornak a követelményrendszer minden témakörét (stíluskörét) 

érintenie kell. 

„A” altétel: egy népdal éneklése szöveggel (maximum két versszakkal), emlékezetből, 

valamint az énekelt népdal elemzése emlékezetből, a követelményekben meghatározott 

szempontok szerint. Általános követelmény az énekelt anyaghoz kapcsolódó népzenei 

ismeretek kifejtése: téma- és ünnepkör szerinti besorolás. 

 „B” altétel: egy műdal éneklése a részletes vizsgakövetelményekben megjelölt szintek 

alapján, továbbá az énekelt anyaghoz kötődő általános zenetörténeti, történelmi ismeretek, a 

társművészetekkel való kapcsolatok (irodalom, képzőművészet, építészet) vázlatos kifejtése. 

Az altételben szereplő műdalokat úgy kell kiválasztani, hogy azok a részletes 

követelményrendszerben szereplő valamennyi stíluskört érintsék. Az altételeknek a megfelelő 

formában kell tartalmazniuk a szükséges mellékleteket (a „B” altételben szereplő műdalok és 

azok zongorakísérete megfelelő hangfekvésben).  

Vizsgacsoportonként szükséges: egy jól hangolt zongora, valamint a műdalok előadásához 

egy zongorakísérő tanár.  

„C” altétel: egy középnehéz, periódus terjedelmű, modulációt nem tartalmazó dallam lapról 

olvasása szolmizálva vagy hangnévvel, 2#-2b-ig terjedő hangnemekben. 
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6.1.4 Fizika 

MECHANIKA 

- Az egyenes vonalú egyenletes mozgás fogalma, jellemzői és összefüggései  

- Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás fogalma, jellemzői és összefüggései  

- Az egyenletes körmozgás fogalma, jellemzői és összefüggései  

- A rezgőmozgás fogalma, jellemzői és összefüggései  

- Mechanikai hullámok jellemzése, hullámjelenségek  

- A hang, mint hullám jellemzői, hullámjelenségek  

- Newton törvényei és alkalmazásuk  

- Erőtörvények (rugalmas, gravitációs, nehézségi, súrlódás, közegellenállási, súly)  

- Munka fogalma és kiszámítása (emelési, gyorsítási, feszítési, súrlódási)  

- Energia fogalma és kiszámítása (helyzeti, mozgási, rugalmas)  

- Pontszerű és merev test egyensúlya 

- Folyadékok és gázok mechanikájával kapcsolatos fogalmak, törvények ismerete, 

alkalmazása 

HŐTAN 

- Szilárd testek hőtágulása, hétköznapi példák  

- A hőtágulás törvénye  

- Folyadékok hőtágulása, hőmérők, a víz különös viselkedése  

- A gázok tulajdonságai, az ideális gáz modellje  

- A gázok jellemzői, a nyomás és hőmérséklet értelmezése  

- A Boyle-Mariotte törvény, Gay-Lussac törvényei  

- Az ideális gázok állapotegyenlete  

- Az egyesített gáztörvény  

- A gáz belső energiája, az energiaváltozás  

- A hő, az I. főtétel, fajhő  

- Izochor állapotváltozás jellemzése és összefüggései  

- Izobár állapotváltozás jellemzése és összefüggései  

- Izoterm állapotváltozás jellemzése és összefüggései  

- Az adiabatikus állapotváltozás jellemzése és összefüggései  

- Az ekvipartíció tétele, II. főtétel  

- Olvadás és fagyás leírása, magyarázata, képletek és mindennapi példák  

- Párolgás, forrás és lecsapódás leírása, magyarázata, képletek és mindennapi példák  

- Szublimáció leírása magyarázata 

- A hőterjedés formái 

ELEKTROMOSSÁGTAN 

- Elektromos alapjelenségek  

- Az elektrosztatikus mező leírása, a térerősség  

- Coulomb törvénye  

- Az erővonalak, az elektromos fluxus  

- A homogén és a centrális elektromos mező jellemzése  

- Az elektromos munka, feszültség és potenciál  

- Vezetők elektromos mezőben  

- A kapacitás, a kondenzátorok  

- Az áramkör, áramerősség  

- Galvánelem és akkumulátor  

- Ellenállás, fajlagos ellenállás, Ohm törvénye  
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- Elektromos munka és teljesítmény  

- Soros kapcsolás  

- Párhuzamos kapcsolás  

- Az egyenáram hatásai  

- Félvezetők, félvezető eszközök 

ELEKTROMÁGNESSÉG 

- Magnetosztatika, az áram mágneses hatása, elektromágnes  

- A mágneses tér jellemzése (erővonalak, indukcióvektor, fluxus)  

- A Lorentz-erő  

- Elektromágneses indukció (mozgási és nyugalmi)  

- Önindukció, Lenz törvénye  

- Váltakozó feszültség előállítása, a váltóáramú kör jellemzői  

- A hálózati feszültség, pillanatnyi, maximális és effektív feszültség és áramerősség 

- A váltakozó áram teljesítménye és munkája  

- Transzformátor  

- Generátor, motor, dinamó működési elve, alkalmazásai 

- Elektromágneses rezgések és hullámok  

- A fény, mint elektromágneses hullám: hullámjelenségek, lézerfény 

- Geometriai optika: optikai kép, tükrök, lencsék, leképezési törvény 

- Tükrök, lencsék, optikai eszközök gyakorlati alkalmazása, egyszerűbb eszközök 

működési elve 

- A szem és a látás 

ATOMFIZIKA, MODERN FIZIKA 

- Az atom felépítése, a Thomson-féle atommodell  

- A Rutherford-féle atommodell  

- Planck kísérlete, a Bohr-féle atommodell, vonalas színképek  

- A kvantumszámok, a Pauli-elv  

- A fény kettős természete 

- Az elektron hullámtermészete  

- A fotoeffektus  

- A kvantummechanika alapjai, a Heisenberg-féle határozatlansági reláció  

- Az atommag felépítése, kötési energia  

- Radioaktív bomlások fogalma, fajtái és azok jellemzése  

- Mesterséges radioaktivitás  

- A maghasadás, a láncreakció  

- Az atomerőművek, a paksi atomerőmű  

- Termonukleáris fúzió  

CSILLAGÁSZAT  

- Az univerzum története, felépítése  

- Csillagok születése  

- Csillagok működése, fejlődése, halála  

- A Naprendszer  

- Űrkutatás  
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MINDEN TÉMAKÖRNÉL KÖVETELMÉNY 

- ismerje a fizikatörténet fontosabb személyiségeit és a tanultakhoz köthető 

eredményeiket 

- a felfedezések, találmányok, elméletek lényegének, jelentőségének ismerete 

A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető 

intézmény gondoskodik. A tételek legalább kétharmadának tartalmaznia kell ténylegesen 

kivitelezendő kísérletet vagy egyszerű mérést. Az Oktatási Hivatal minden évben 

nyilvánosságra hoz egy 40 kísérletet, illetve egyszerű mérést tartalmazó listát, amelyben az 

egyes témakörökhöz tartozó kísérletek, mérések száma megfelel a vizsgaleírásban a tételsorra 

előírt tartalmi arányoknak. A szóbeli tételsor összeállításakor a tételsorban szereplő  

elvégzendő vagy ismertetendő kísérletek, illetve egyszerű mérések legalább 80%-át az 

Oktatási Hivatal által nyilvánosságra hozott kísérletlistából kell kiválasztani. 
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6.1.5 Földrajz 

Földrajz témakörök középszinten 

 

1. feladat - Általános természetföldrajz, a kontinensek, illetve Magyarország természet 

földrajza: 

TÉMAKÖR  

Térképi ismeretek (1) •  A térkép fogalma- térképi ábrázolás 
•  A térkép jelrendszere 
•  A térképek fajtái 
 

Kozmikus környezetünk (1) •  A Föld helye a Naprendszerben, mozgásai,  a   
mozgások következményei 
 

A geoszférák földrajza 

A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és 
folyamatai (4) 

•  A Föld belső szerkezete 
•  A kőzetlemez mozgások típusai és következ-
ményeik 
•  A hegységképződés – gyűrődés, vetődés 
•  A kőzetlemezek és a vulkáni működés 
 

A vízburok földrajza (2) •  Az óceánok áramlás-rendszere 
•  A felszíni vizek /tavak, folyók, tengerek/ 

A légkör földrajza (3) •  A levegő mozgása,,általános légkörzés 
•  Ciklonok, anticiklonok, frontok 
•  Csapadékképződés 
 

Földrajzi övezetesség ( 3) •  A forró ( trópusi ) övezet 
•  Mérsékelt övezet- Valódi mérsékelt öv 
•  Mérsékelt övezet – Meleg-mérsékelt öv 
•  Függőleges övezetesség 

A kontinensek természetföldrajza  (2) •  Amerika általános földrajzi képe (- É-Amerika) 
• Európa általános természetföldrajzi vonásai  
(É-Európa, D-Európa) 

Magyarország és tájainak természetföldrajza (4) • A medencejelleg következményei (éghajlat, 
vízrajz, vízkészletek, a környezet állapota 
• Hegyvidékeink természeti földrajza 
• Talajtípusok 
• Magyarország vízrajza – felszíni és felszín alat-
ti vizek 
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2. feladat – Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi-gazdasági földrajz: 

Társadalmi folyamatok a 21. század elején (2) •  Korfák elemzése 
•  A népesség földrajzi jellemzői, népesedési cik-
lusok (demográfiai folyamatok, a népesség össze-
tétele 
•  Településtípusok, urbanizáció 
 

A világgazdaság jellemző folyamatai (3) •  Az állam szerepe a piacgazdaságban, a gazda-
sági fejlettség mutatói, összehasonlítás 
 
•  Centrum és perifériatérségek jellemzése, világ-
gazdasági szerepkörük,- világgazdasági pólusok 
 

Magyarország földrajza. Helyünk 
a Kárpát-medencében és Európában (5) 

• Hazánk népességföldrajzi jellemzői, korfák 
•  Magyarország településhálózata,- település 
 típusok és jellemzőik 
• A gazdasági szerkezet átalakulása a rendszervál-
tás után.  
• Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társa-
dalmi-gazdasági képe ( az Alföld  gazdasága)  
• Magyarország közlekedés földrajza 
•  Magyarország idegenforgalma, turizmus 
 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális 
különbségei Európában (4) 

→ Az  Európai  Unio magterületei:  •Egyesült Ki-
rályság, •Németország 
 
→ Fejlett gazdaságú országok Közép-Európában: 
•Ausztria, Svájc 
 
→ A gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái 
•Olaszország 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, 
országok társadalmi-gazdasági jellemzői (3) 

•  A mezőgazdasági termelés típusainak jellemzé-
se – fontosabb termények 
•   Kína, India 
•  Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó orszá-
gai 
•  Az  Amerikai  Egyesült  Államok 

Globális kihívások – a fenntarthatóság 
kérdőjelei  (3) 

•A  környezetszennyezés következményei, város 
és környezet, a levegőszennyezés 
 
•A mind nagyobb fogyasztás és gazdasági követ-
kezményei / nyersanyagválság – hulladékgazdál-
kodás/ 
 
• Demográfiai és urbanizációs válság 
•Élelmezési válság 
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A tétel jellemzői: 

A szóbeli tétel két feladatból áll: 

- a tételek első feladata az általános természetföldrajzra vagy a kontinensek, illetve 

Magyarország természetföldrajzára vonatkozik 

- a tételek második feladata általános társadalom földrajzi, vagy regionális társadalmi-

gazdasági földrajzi tartalmakhoz kapcsolódik 
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6.1.6 Informatika 

A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői 

A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. A tételek a részletes vizsgakövetelmények 

1-3. 7.1. és 9. számú témaköreiből jelölhetők ki, így a tételeket az alábbi táblázatban látható 

arányok figyelembevételével kell összeállítani úgy, hogy egy tétel csak egy témakör elméleti 

ismeretanyagát kérje számon. 

Bármely tétellel kapcsolatban számítógépes szemléltetés is kérhető, melynek várakozás 

nélküli végrehajtási ideje - a 7.1-es témakör kérdései kivételével - legfeljebb két perc. 

Információs társadalom (1) 8-20% 

Informatikai alapismeretek - hardver (2)  24-32% 

Informatikai alapismeretek - szoftver (3)  20-28% 

Kommunikáció az interneten (gyakorlati kivitelezéssel 7.1) 20-28% 

Könyvtárhasználat (9) 8-12% 

 

A tételsor frissítésének szabályai 

A tételsor tételeinek legalább 10%-a évenként cserélendő. 

A tétel jellemzői 

A vizsgára megfogalmazott tételek a tételcímeken túl a kifejtéshez konkrét tartalmi 

szempontokat is felsorolnak. 

 

1. Információs társadalom 

1.1. A kommunikáció 

- A kommunikáció fogalma. A kommunikációs modell: adó, kódolás, csatorna, zaj, 

dekódolás, vevő. Gyakorlati példák   

- A kód, mint az információ közvetítés eszköze. Példák a sokféle kommunikációs 

csatornára. A zaj elleni védekezés. Redundancia az információ továbbításában.   

- A mai kommunikációs technológiák és eszközök jellemzése, és ezek illeszkedése a 

kommunikációs modellbe. Az elektronikus kommunikáció és eszközei. A 

kommunikációs eszközök hatása mindennapi életünkre és az információszerzésre.   

- Az információ-keresés elektronikus formái. Az információs rendszerek 

létjogosultsága és megjelenése a mindennapi életünkben (iskola, munkahely, 

hivatalos ügyek intézése, szabadidő).   

- A magyar közhasznú információs források például könyvtári adatbázisok, 

kormányzati portálok szolgáltatásai, utazással kapcsolatos információk 

(menetrendek, helyfoglalások), szórakozás. Ezen források közül több ismerete, 

használata. Az információ megszerzése keresőszerverek segítségével.   

1.2. Információ és társadalom 

- Az adat és az információ fogalma.   

- Az informatika fejlődéstörténetének fontosabb lépései.   

- Az elektronikus eszközök, a számítógép generációk: A számítógép generációk 

technikai újdonságai és jellemző paraméterei. Néhány kiemelkedő személy az 

informatika történetében. A perifériák fejlődése. Az alkalmazástípusok kialakulása és 

fejlődése.   



Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai program 2018 

104. 

- A hálózati szolgáltatások igénybevételének feltételei és szabályai. Etikett és netikett 

a hálózati munka során.   

- Jogi kérdések az informatikában. Jogi szempontból védendő adatok, a védelem okai. 

Az adatvédelem kérdései, jogi szabályozások (adatvédelmi törvény, direkt 

marketing, elektronikus kereskedelem).   

- A szerzői jog és az informatika. A szoftver fogalma és csoportosítása felhasználói 

szerződés (licencelési módok) szerint. A freeware, shareware, üzleti és egyéb 

szoftverváltozatok jellemzői. A szoftverek védelme (technikai védelem, jogi 

védelem). 

 

2. Informatikai alapismeretek - hardver 

2.1. Jelátalakítás és kódolás 

- Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában. Az informatikában használt 

mértékegységek és ezek jellemzői. A bináris számábrázolás módszere és jelentősége 

az informatikában. A bináris karakterábrázolás formái, kódtáblák felépítése, 

jellemzői (ASCII, UNICODE).   

- A digitális képek tárolása, képformátumok és azok jellemzői (raszteres és vektoros). 

A színek kódolásának módjai (RGB, CMYK). Alapfogalmak: pixel, felbontás, 

színmélység. 

2.2. A számítógép felépítése 

- A Neumann által megfogalmazott elvek, és ezek hatása a számítógépek fejődésére. A 

Neumann-elvű számítógép elvi felépítése, az egyes részegységek feladata. A ma 

használatos számítógépek elvi felépítése és a Neumann elvek. 

- A mai (személyi) számítógépek részei és ezek jellemző paramétereinek bemutatása. 

Az egyes részek funkciói. Központi feldolgozóegység, jellemző értékek. Memória: 

memóriafajták, jellemzők és felhasználási területük. 

- A perifériák jelentősége, csoportosítása (bemeneti és kimeneti eszközök). A 

manapság használatos perifériák besorolása az egyes csoportokba. A főbb perifériák 

bemutatása és jellemző paraméterértékei: monitor, nyomtató, háttértárak, egér, 

billentyűzet. 

- A ma jellemzően használatos monitorfajták (CRT, LCD, TFT) és ezek működési 

elve. A monitorokkal kapcsolatos fogalmak: felbontás, frissítési frekvencia, képátló, 

képpont. A monitortípusok összehasonlítása a felhasználási terület szempontjából. 

- A ma jellemzően használatos nyomtatási technológiák jellemzői. A nyomtatók 

működési elve (tűs, tintasugaras, lézer). 

- A ma jellemzően használatos háttértárak. A technológiák ismertetése (mágneses 

elvű, optikai, elektronikus). Az egyes eszközök felépítése, működése. Az adatok 

tárolásának fizikai megvalósítása. Új technológiák megjelenése napjainkban. 

- A hálózatok kialakításának jelentősége. A hálózatok csoportosítása kiterjedtség 

szerint. A hálózatok topológiája, a topológiák jellemzése. A hálózati kialakításhoz 

szükséges eszközök, ezek jellemzői. 
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3. Informatikai alapismeretek – szoftver 

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 

- Az operációs rendszer fogalma, feladata, fajtái.  

- A könyvtárszerkezet felépítésének ismerete. A könyvtárakról tárolt tulajdonságok. 

- A könyvtárműveletek: létrehozás, törlés, másolás, áthelyezés, átnevezés, listázás, 

könyvtárváltás. Az állományok típusai. Az elérési útvonal megadásának formái. 

- Az állományokkal végzett műveletek ismerete (létrehozás, másolás, áthelyezés, 

törlés, mentés, nyomtatás, megnyitás). Keresés háttértárakon, a keresési feltételek 

(helyettesítő karakterek használata).   

- A tömörítés lényege és elve. Tömörítési módszerek (veszteséges és 

veszteségmentes).  

- Általános tömörítő programok működésének ismerete.   

- Az operációs rendszerek segédprogramjai   

- Vírusirtó program használatának ismerete. Vírusellenőrzés a háttértárakon és a 

memóriában.   

- A számítógépes vírusok fogalma, meghatározása és jellegzetes tulajdonságaik. A 

számítógép működésében bekövetkező változások, amelyek alapján vírustámadásra 

lehet gyanakodni. A vírusok történeti fejlődésének néhány példája. A vírusok fajtái, 

kifejtett hatásuk, terjedési módjuk, védekezési módszerek és eszközök. Néhány 

„hírhedt” vírus kártevő hatásának ismerete. A vírusok elleni védekezés módszerei. 

- Példák a víruskereső és vírusirtó programokra. 

 

4. Információs hálózati szolgáltatások 

4.1. Kommunikáció az interneten 

- Az elektronikus levelezés folyamatának ismerete. A különböző levelezőprogramok 

közös és néhány egyedi jellemzője. Egy levelezőprogram használatának ismerete.  A 

levelezéssel kapcsolatos funkciók (írás, fogadás, válasz, továbbküldés, törlés, 

mentés, nyomtatás). A beérkezett levelek kezelése. 

- Az elektronikus levél felépítése, az egyes részek funkciója. Állományok kezelése az 

elektronikus levelezésben (csatolás, csatolt állomány mentése). 

- A levelező programok további szolgáltatásai (levelezési címek tárolása, 

csoportosítása, visszajelzések). Az e-mail cím szerkezete. Levelezési lista használata. 

A levelezéssel kapcsolatos problémák. 

- Állományátvitel lehetőségei az interneten. Az FTP szolgáltatás jellemzői, problémái. 

Az FTP szerverhez való csatlakozás módjai (névvel és név nélkül). A fájlátviteli 

módok (kódolás). Egy FTP segédprogram használatának ismerete. Állományok le- és 

feltöltése az internetre. Az FTP tipikus hibaüzenetei, ezek oka és a problémák 

kezelése. 

- Egy böngészőprogram használatának ismerete. A böngészőprogram szolgáltatási.   

- Webcím szerkezete. Navigálás a különböző weboldalakon, a sűrűn látogatott oldalak 

címének rögzítése, képek megjelenítése, weboldal mentése. A böngészőprogramok 

speciális funkciói, a funkciók bővítésének haszna és veszélyei (beépülők).   

- Információ keresése az interneten. A tematikus és a kulcsszavas keresés 

működésének ismertetése. A kétfajta keresési módszer alkalmazási területei és 

összehasonlítása. Tematikus és kulcsszavas keresőrendszerek ismerete, használata 

információkeresésre. 
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- Keresési feltételek megadása (egyszerű és összetett). A keresési feltételek szűkítése, 

speciális keresők. A keresés eredményének kiértékelése. A keresési feladatok 

megoldása. Az online adatbázisok használatának feltételei. Keresés az adatbázis 

adatai között. 

 

5. Könyvtárhasználat 

5.1. Könyvtárak: Tájékoztató intézmények, információs központok 

- A könyvtár fogalmának értelmezése. 

- A könyvtári szolgáltatások rendszerének ismertetése. A könyvtárakkal kapcsolatos 

szabályzatok: a kölcsönzési rend és a használati szabályzat tartalma. 

- Hagyományos könyvtárak az Interneten és a Digitális könyvtárak sajátosságainak 

bemutatása. Hasonlóságok és különbségek. A Neumann János Digitális Könyvtár, 

valamint a MEK szerkezetének ismertetése. 

- Keresési stratégiák a könyvtári rendszerben. A keresés algoritmusa. 

5.2. Dokumentumtípusok 

- A nyomtatott és nem nyomtatott dokumentum sajátosságainak összehasonlító 

ismertetése. A nyomtatott dokumentum főbb típusai: kiadványtípusok a könyvtári 

rendszerben. Az ismeretközlő művek (monográfia, tanulmánykötet, kézikönyv) 

használati értéke az információszerzés folyamatában. A segédkönyvek, mint a 

közvetlen ismeretszerzés alapvető forrásai (lexikon, enciklopédia, szótár, közhasznú 

ismeretek tára, adattár, fogalomtár, kronológia, névtár, atlasz). Az időszak i 

kiadványok jellegzetességeinek és típusainak bemutatása. 

- A nem nyomtatott dokumentum fogalma és sajátosságai. Összehasonlításuk 

adathordozó és megjelenítő eszköz szerint (hanglemez, hangszalag, CD, fénykép, 

hologram, mikrofilm, diafilm, némafilm, hangosfilm, videofilm, DVD, 

mágneslemez, CD, DVD). A multimédia jelentősége az egyéni ismeretszerzésben. 
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6.1.7 Kémia 

1. Feladat témakörei: 

 Általános kémia 

- Atomszerkezet 

- A periódusos rendszer  

- Kémiai kötések  

- Molekulák, összetett ionok  

- Anyagi halmazok  

- Egykomponensű anyagi rendszerek  

- Többkomponensű rendszerek  

- Kémiai átalakulások  

- Termokémia  

- Reakciókinetika  

- Egyensúly  

- A kémiai reakciók típusai  

- Elektrokémia  

 Szervetlen kémia  

- Hidrogén  

- Nemesgázok  

- Halogénelemek és vegyületeik  

- Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik  

- A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik  

- A széncsoport elemei és vegyületeik  

- Fémek és vegyületeik  

 Szerves kémia  

- A szerves vegyületek általános jellemzői  

- Szénhidrogének  

- Halogéntartalmú szerves vegyületek  

- Oxigéntartalmú szerves vegyületek  

- Nitrogéntartalmú szerves vegyületek  

- Szénhidrátok  

- Fehérjék  

- Nukleinsavak  

- Műanyagok  

- Energiagazdálkodás 
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2. Feladat: Kísérlet 

A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői 

A tételsor jellemzői: 

A tételsor legalább 20 tételt tartalmaz. A tételsorban minden témakörből szerepelnie kell 

kérdésnek, törekedni kell a követelményrendszer minél teljesebb lefedésére.  

A tétel jellemzői: 

A szóbeli vizsgatétel két feladatot, A és B feladatot tartalmaz. 

Az A feladat: Egy szerves, szervetlen vagy általános kémiai téma vagy témakör átfogó 

ismertetése.  

A B feladat: Egy kísérlet végrehajtása és a tapasztalatok értelmezése, leírt kísérlet várható 

tapasztalatainak megadása és értelmezése, vagy leírt kísérlet megadott tapasztalatainak 

értelmezése. 

A két feladatnak eltérő témaköröket (pl. szerves és szervetlen vagy általános és szerves 

kémia) kell érinteniük. 

Elvégzendő kísérlet esetén a tételnek tartalmaznia kell a kísérlet során felhasználható anyagok 

és eszközök listáját. 

  



Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai program 2018 

109. 

6.1.8 Magyar nyelv és irodalom 

6.1.8.1 Magyar irodalom 

20 tétel a megadott arányban. 

Szerzők, művek 

 

1. témakör: Művek a magyar irodalomból 

I. Kötelező szerzők – 6 db tétel 

Ady Endre 

Arany János  

Babits Mihály 

József Attila  

Kosztolányi Dezső 

Petőfi Sándor 

 

 A főbb művek szövegismereten alapuló értelmezése, 

kapcsolatok a művek között. (pl. témák, műfajok, kifeje-

zésmód, jellemző motívumok), a művek elhelyezése az 

életműben, az adott korszakban.  

 Az életmű néhány jellemzője keretében néhány lírai, il-

letve 1-3 epikai, drámai alkotás bemutatása, értelmezése 

(pl. a korstílus, a téma, a műfaj, a kompozíció, a jellemző 

motívumok, jelentésrétegek, világlátás alapján.) 

 Műrészletek értelmezése. 

 Memoriterek szöveghű és kifejező előadása. 

 Művekről szóló olvasatok, vélemények megértése. 

 A művekben felvetett kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani vagy társadalmi vonatkozása. 

 

2. témakör: Művek a magyar irodalomból  

II. Választható szerzők – 6 db tétel 

 Balassi Bálint 

 Berzsenyi Dániel  

 Csokonai Vitéz Mihály  

 Illyés Gyula 

 Jókai Mór  

 Karinthy Frigyes  

 Kassák Lajos  

 Kertész Imre  

 Kölcsey Ferenc  

 Krúdy Gyula 

 Márai Sándor  

 Mikszáth Kálmán 

 Móricz Zsigmond 

 Nagy László 

 Nemes Nagy Ágnes 

 Németh László  

 Ottlik Géza 

 Az életmű néhány jellemzője keretében néhány lírai, il-

letve1-3 epikai, drámai alkotás bemutatása,  

 értelmezése (pl. a korstílus, a téma, a műfaj, a kompozí-

ció, a jellemző motívumok, jelentésrétegek, világlátás 

alapján).  

 A világlátás és a kifejezésmód sajátosságainak bemutatá-

sa egy-két mű lényegre törő értelmezésével. 

 Műrészletek értelmezése. 

 Memoriterek szöveghű és kifejező előadása. 

 Művekről szóló olvasatok, vélemények megértése. 

 A művekben felvetett kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani vagy társadalmi vonatkozása. 
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 Örkény István 

 Pilinszky János  

 Radnóti Miklós  

 Szabó Lőrinc 

 Szilágyi Domokos 

 Vörösmarty Mihály 

 Weöres Sándor  

 Zrínyi Miklós 

A fenti lista bővülhet legfeljebb két, a 

fentiekhez hasonló  

jelentőségű szerzővel, vagy egy szer-

zővel a közelmúlt vagy a  

jelenkor irodalmából.  

 

3. témakör: Művek a magyar irodalomból  

III. Kortárs szerzők – 1 db tétel 

Kortárs műalkotás:  

a mindenkori vizsga előtti utolsó har-

minc évben keletkezett (írt, bemu-

tatott, megjelent) irodalmi alkotás. 

 

 Legalább egy szerző néhány lírai, drámai, illetve epikai 

művének értelmezése az utolsó harminc évből.  

 A világlátás és a kifejezésmód sajátosságainak bemutatá-

sa egy-két mű lényegre törő értelmezésével. 

 Műrészletek értelmezése. 

 Memoriterek szöveghű és kifejező előadása. 

 Művekről szóló olvasatok, vélemények megértése. 

 A művekben felvetett kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani vagy társadalmi vonatkozása. 

 

 

4. témakör: Művek a világirodalomból -3 db tétel 

Választható korok és  

művek a világirodalomból  

 

 Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás 

és a Biblia (pl. műfajok, témák, motívumok, hőstípusok). 

 További választható korszakok: a romantika, a realizmus, 

a századfordulós modernség, a szimbolizmustól az 

avantgárdig, a 20. század. 

 A korszak jellemzőinek és egy-két kiemelkedő alkotásá-

nak bemutatása.  

 A világlátás és a kifejezésmód sajátosságainak bemutatá-

sa egy-két mű lényegre törő értelmezésével. 

 Műrészletek értelmezése. 

 A művekben felvetett kérdések néhány etikai, történeti, 

gondolati, filozófiai vonatkozása. 
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5. témakör: Színház és dráma -2 db tétel 

Szophoklész egy műve 

Shakespeare egy műve 

Molière egy műve 

Katona József: Bánk bán 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Egy 19. századi dráma: Ibsen, Csehov 

Örkény István egy drámája 

Egy 20. századi magyar dráma 

 

 A világlátás és a kifejezésmód sajátosságainak bemutatá-

sa a dráma lényegre törő értelmezésével. 

 Drámarészletek értelmezése.  

 Színház és dráma az adott mű korában. 

 A művekről szóló olvasatok, vélemények megértése. 

 A művekben felvetett kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani vagy társadalmi vonatkozása. 

 

 

6. témakör: Az irodalom határterületei – 1 db tétel 

Egy jelenség vagy szerző, vagy műfaj, 

vagy műalkotás elemzése vagy 

bemutatása a lehetséges témák 

egyikéből 

 

 A népköltészet. 

 Az irodalom filmen, televízióban, dalszövegben, a virtuá-

lis valóságban: az adaptáció (pl. irodalom filmen, rajzfil-

men, rádióban, televízióban, digitális közlésben). 

 A gyermek-és ifjúsági irodalom. 

 A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltő eszközei 

(pl. sematizált hőstípusok, élethelyzetek, értékvilág, ka-

landosság, csattanó, szójáték). 

 Egy-két tipikus műfaj jellemzőinek bemutatása (pl. úti-

rajz, detektívregény, kalandregény, képregény, tudomá-

nyos fantasztikus irodalom, humoros és erotikus iroda-

lom, dalszöveg, sanzon, vicc, reklámvers). 

 A virtuális tér műfajai: fanfiction, komment, blog stb. 

 Mítosz, mese és kultusz. Film-és könyvsikerek, divatje-

lenségek korunk kultúrájában (pl. A Gyűrűk Ura, Bridget 

Jones naplója). 

 

7. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

Regionális jelenségek, valamint a határon túli irodalom – 1 tétel 

Egy szerző vagy műalkotás vagy  

jelenség vagy intézmény bemutatása 

vagy elemzése a  

lehetséges témák egyikéből.  

 

 Az adott régió, a tájegység, a település múltbeli és jelen-

kori kulturális, irodalmi hagyományainak bemutatása (pl. 

nemzetiségi, etnikai kisebbségek irodalma, alkotások a 

kisebbségekről; folklór, művelődéstörténeti vonatkozá-

sok; múzeum, színház, civil társaságok). 

 A tájhoz, a régióhoz, a településhez kötődő szerzők; tá-

jak, régiók, társadalmi problémák irodalmi alkotásokban 

való megjelenítése. 

 Szerzők, művek a határon túli magyar irodalomból.  
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6.1.8.2 Magyar nyelv 

20 tétel, témakörönként 2-4 tétel. 

 

1. témakör: Kommunikáció 

A nyelv mint kommunikáció 

 

 A kommunikációs folyamat tényezőinek, céljának,  

 funkcióinak, valamint ezek összefüggésének megértése,  

 bizonyítása beszédhelyzetek elemzésével, szövegértel-

mezéssel, szövegalkotással 

 A nyelv szerepe a kommunikációban.  

Pragmatika  A sikeres nyelvhasználat gyakorlata: a nyelvhasználat, a 

társalgás összetevőibeszédaktusok az együttműködés 

elve udvariassági formák. 

Nyelvi és vizuális  

kommunikáció 

 

 Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőesz-

közei (pl. gesztusok, mimika, térközszabályozás, tekintet, 

külső megjelenés, testtartás, fejtartás, csend).  

A kommunikáció  

működése 

 

 A kommunikáció formája: a szóbeliség és az írásbeliség. 

 A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsola-

ta a kommunikációs folyamattal. 

 Példák a különböző közlésmódok kommunikációs funk-

cióira (párbeszéd, történetmondás, levél, üzenet, fel-

jegyzés; köszönés, megszólításformák). 

Személyközi kommunikáció  Kommunikációs zavar, manipuláció, elvárás, megfelelés. 

A tömegkommunikáció  A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üze-

netek céljának dekódolása, az üzenetek szándékának  

 felismerése. 

 Tény és vélemény, tájékoztatás és véleményközlés meg-

különböztetése a tömegkommunikációban  

 A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: 

személyes, csoportos,  

 nyilvános és tömegkommunikáció.  

 A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói,  

 megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezési formái. 

 A reklámok, internetes felületek. 

 Néhány tömegkommunikációs műfaj.  

 

2. témakör: A magyar nyelv története 

A nyelv mint történeti képződmény  Változás és állandóság a nyelvben. 

 Nyelvi változások felismerése a jelenkorban és múltban, 

példák alapján 

A magyar nyelv  

rokonsága 

 A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bemuta-

tása.  
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Nyelvtörténeti korszakok 

 

 A magyar nyelv történetének fő korszakai. 

 A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelv-

emlékek (pl. A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti be-

széd és könyörgés, Ómagyar Mária-siralom). 

 A nyelvújítás lényege és jelentősége példák alapján. 

A magyar nyelv szókészletének  

alakulása 

 A szókészlet rétegei: ősi örökség, belső keletkezésű ele-

mek, jövevényszók, nemzetközi műveltségszók, idegen 

szavak. 

Nyelvművelés 

 

 A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése. 

 

3. témakör: Ember és nyelvhasználat 

Ember és nyelv  A nyelv mint a gondolkodás része.  

A jel, a jelrendszer 

 

 A nyelv mint jelrendszer. 

 A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlés-

ben 

Nyelvváltozatok 

 

 A nyelvváltozatok rendszere, a nyelv vízszintes és függő-

leges tagolódása. 

 A köznyelv jellemzői, használati területe. 

 A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, 

azok jellemző használati köre, szókincse. 

 Csoportnyelvek, szaknyelvek, rétegnyelvek, hobbinyel-

vek. A szleng és az argó. 

 Egynyelvű szótárak. 

Nemzetiségi nyelvhasználat és  

határon túli magyar nyelvűség 

 Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata. 

 Nyelvünk helyzete a határon túl. 

 Nyelvi identitás.  

Nyelv és társadalom 

 

 Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia, nyelvi diszkriminá-

ció.  

 A tömegkommunikáció, valamint az információs társada-

lom hatása a nyelvhasználatra. 

 Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és 

a nyelvi érintkezésre (pl. szövegszerkesztés számítógép-

pel, kommunikáció az interneten, elektronikus levele-

zés).  

 Az új „szóbeliség” (skype, chat)  jelenségei és jellemzői. 

 

4. témakör: A nyelvi szintek 

Hangtan 

 

 A magánhangzók és a mássalhangzók  

 rendszere. 

 A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyes-

írás összefüggése. 
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A helyesírás 

 

 A magyar helyesírás rendszerszerűsége.  

 Helyesírási szótár, elektronikus szótárak az iskolai és 

hétköznapi szövegalkotásban. 

Alaktan és szótan 

 

 A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a 

szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában. 

 Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók. 

A mondat szintagmatikus  

szerkezete 

 

 A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a 

mondat felépítésében, mondatbeli viszonyaik. 

 A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondat-

ban, helyes használatuk a mondatok felépítésében (ál-

lítmány, alany, tárgy, határozó, jelző). 

Mondattan 

 

 

 A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondat-

fajta szerinti típusai.  

 Az egyszerű és összetett mondatok felismerése, egyszerű 

mondatok elemzése.  

 A helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban. 

 

5. témakör: A szöveg 

A szöveg és a kommunikáció 

 

 Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet.  

 Szövegek jellemzőinek megfigyelése. 

 A címzett szerepe a szöveg megalkotottságában. 

A szöveg szóban és írásban 

 

 

 A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra.  

 A szóbeli és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei.  

 Szövegek alkotása a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitá-

zó közlésformák néhány egyszerűbb műfajában.  

 A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek értelmes, kife-

jező alkalmazása. 

 A szövegfonetika helyes használata  

 (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

A szöveg szerkezete és jelentése 

 

 A szöveg és a mondat viszonya. 

 A különféle szövegek felépítése, egységei.  

 Szövegméret, megjelenés. 

 A szövegkohézió, a témaháló és a cím.  

 Bekezdés, tömb, szakasz. 

Szövegértelmezés 

 

 A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási tí-

pusok és stratégiák. 

 A téma értelmezése mindennapi, ismeretterjesztő és 

szépirodalmi szövegekben. 

Az intertextualitás 

 

 A szövegköziség, intertextualitás jelenségeinek értelme-

zése irodalmi és nem irodalmi szövegekben. 

A szövegtípusok 

 

 Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelv-

használati színterek szerint.  

 A legjellegzetesebb közlésmódok: a beszélt nyelvi társal-
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gási és az írott monologikus szövegek. 

 Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípusok: min-

dennapi, közéleti és hivatalos, tudományos, sajtó és mé-

dia, szépirodalmi. 

 A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges 

szövegtípusok: különböző típusú önéletrajzok, motiváci-

ós levél; különböző témájú hivatalos levelek (pl. pana-

szos levél), kérvény, beadvány; hozzászólás, felszólalás, 

vitaindító, rövid ünnepi beszéd; ajánlás, méltatás; szóró-

lap szövege. 

Az elektronikus írásbeliség és a  

világháló hatása a szövegre, szövegek 

a médiában 

 

 Az internetes szövegek jellemzői,  

 az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az elté-

rő és azonos jegyek megfigyelése, megnevezése.  

 Az internetes adatkeresés, a különböző forrásokból 

származó adatok megbízhatóságának és használhatósá-

gának kérdései.  

 A különböző forrásból származó információk megadott 

szempontok szerint való összehasonlítása, megvitatása, 

kritikai következtetés levonása. A pontos és etikus hivat-

kozás. 

 Az elektronikus média hagyományos (rádió, televízió) és 

új közlésmódjai (pl. honlap, blog, internet), az új közlés-

módok társadalmi hatása. 

 

6. témakör: A retorika alapjai 

A nyilvános beszéd 

 

 A retorika mint a meggyőzés művelete a gondolatköz-

lésben. 

 A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének me-

nete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

 A hivatalos felszólalás, hozzászólás különböző helyzetek-

ben, a nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és vi-

selkedésbeli kritériumai. 

Érvelés, megvitatás, vita 

 

 A kulturált véleménynyilvánítás és vita gyakorlata.  

 Az érvelés műfajai: a tétel, a bizonyítás, a cáfolat, az érv 

és az ellenérv.  

 Az érv felépítése. Az érvelés logikája, technikája; az érvek 

elrendezése. A releváns és a hibás érv megkülönbözteté-

se.  

 A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  

 Az állásinterjú.  

 A hatásos előadásmód eszközei. 

A szövegszerkesztés eljárásai  Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi 

kivonat, tömörítés) 
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7. témakör: Stílus és jelentés 

Szóhasználat és stílus 

 

 Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban, a 

szaknyelvben és a szépirodalomban. 

 A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismeré-

se (pl. bizalmas, közömbös, választékos), felismerése, ha-

tásának elemzése. 

 Egyszerű stílusjelenségek felismerése, magyarázata. 

 Stílusérték (alkalmi és állandó).  

 Stílushatás. 

A szójelentés 

 

 A nyelvi szintek alkalmi és állandó stílusértékének megfi-

gyelése, felismerésük, valamint alkalmazásuk a szövegal-

kotásban. 

 A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek. 

 Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, 

hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés.  

 Egynyelvű szótárak használata (pl. Magyar szinonimaszó-

tár, Magyar értelmező kéziszótár), valamint kétnyelvű 

szótárak ismerete. 

Stíluseszközök 

 

 

 A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stílus-

eszközök tudatos használata a szövegalkotásban. 

 Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és szépirodalmi szö-

vegekben: hasonlat, metafora, metonímia.  

 Metaforikus jelentés. 

 Az egyszerűbb alakzatok: felsorolás, ismétlődés, ellentét, 

gondolatritmus. 

Stílusréteg, stílusváltozat 

 

 A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, 

felismerése, elemzése, összefüggésben a szövegtani  

 jellemzőkkel. 

 A társalgási stílus ismérvei, minősége. 

 A közélet színterei, a közéleti és a hivatalos stílus kritéri-

umai, stiláris kötöttségei. 

 A publicisztikai stílus főbb jellemzői, tipikus szóhasználat, 

a megjelenítés közlésértéke (pl. tipográfia, képi világ). 

 

  



Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai program 2018 

117. 

6.1.9 Matematika 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

1.1. Halmazok 

- Halmazműveletek,  

- Számosság, részhalmaz 

1.2. Logika 

- Fogalmak 

- Műveletek 

1.3. Kombinatorika 

1.4. Gráfok 

 

2. Számelmélet, algebra 

2.1. Alapműveletek elvégzése 

2.2. A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

- oszthatóság  

- számrendszerek 

2.3. Racionális és irracionális számok 

2.4. Valós számok 

2.5. Hatvány, gyök, logaritmus 

2.6. Betűkifejezések 

- Nevezetes azonosságok 

2.7. Arányosság 

- százalékszámítás 

2.8. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek 

- elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

- másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

- magasabb fokú egyenletek 

- négyzetgyökös egyenletek 

- abszolútértékes egyenletek 

- exponenciális és logaritmikus egyenletek 

- trigonometrikus egyenletek 

- egyenlőtlenségek 

2.9. Középértékek, egyenlőtlenségek 

 

3. Függvények 

3.1. A függvény 

3.2. Egyváltozós valós függvények 

- A függvény grafikonja, függvény transzformációk 

- Függvények jellemzése 
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3.3. Sorozatok 

- számtani és mértani sorozatok 

- kamatos kamatszámítás 

 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

4.1. Elemi geometria 

- térelemek 

- távolság fogalma 

4.2. Geometriai transzformációk 

- egybevágósági transzformációk síkban 

- hasonlósági transzformációk 

4.3. Síkbeli és térbeli alakzatok 

- háromszögek, 

- négyszögek, 

- sokszögek, 

- kör, 

- térbeli alakzatok 

4.4. Vektorok a síkban 

4.5. Trigonometria 

4.6. Koordinátageometria 

- pontok, vektorok, 

- egyenes, 

- kör 

4.7. Kerület, terület 

4.8. Felszín, térfogat 

 

5. Valószínűség-számítás, statisztika 

5.1. Leíró statisztika 

- statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző adatok ábrázolása 

- nagy adathalmazok jellemzői, 

- statisztikai mutatók 

5.2. A valószínűség-számítás elemei 

 

A szóbeli tételek tartalmi jellemzői: 

A tétel tartalmaz három egyszerű, az elméleti anyag elsajátítását számon kérő kérdést 

(definíció, illetve tétel kimondását, vagy ezek közvetlen alkalmazását megkívánó egyszerű 

feladatot), valamint 3 feladatot.  

A tétel egyes elemeit más-más témakörből kell kiválasztani. 
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6.1.10 Társadalomismeret 

A tétel 

Társadalomismeret 

1. Témakör: A társadalmi szabályok 

- A társadalmi együttélés alapvető szabályai 

- A szabadság fogalmával kapcsolatos erkölcsi és jogi dilemmák 

2. Témakör: Jogi alapismeretek 

- Gyermek- és diákjogok 

- Az emberi jogok 

3. Témakör: Állampolgári ismeretek 

- Magyarország állami és közigazgatási rendszere 

- Az Európai Unió intézményrendszere 

- Az alkotmányosság és a demokrácia alapelvei 

4. Témakör: A család és a felnőtté válás 

- A család 

- Szocializáció a családban 

5. Témakör: Kultúra és közösség 

- A magyarországi romák helyzete 

- A határainkon túl élő magyarság sorsa 

6. Témakör: A társadalmi viszonyok 

- Magyarország társadalmi rétegződése 

- A helyi társadalom 

- Az ember, mint közösségi lény 

Jelenismeret 

1. Témakör: A tudományos haladás kora 

- A tudományos haladás 

2. Témakör: Az új gazdasági és társadalmi világrend 

- A racionális gazdasági magatartás társadalmi veszélyei a piacgazdaságban 

3. Témakör: Kultúra és globalizáció 

- Az információs társadalom 

4. Témakör: A munka világa 

- Maghatalmazás, kérvény, önéletrajz 

- A fogyasztói társadalom 

5. Témakör: A növekedés határai 

- A fejlődés és a természeti környezet kapcsolata 
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B tétel 

Gazdasági ismeretek 

1. Témakör: A vállalkozások világa 

- A vállalkozás alapítása 

- A vállalkozások csoportosítása 

- Vállalkozási formák 

- A vállalkozás finanszírozása 

- Marketingszemlélet, marketingeszközök 

- A munkáltató és a munkavállalók kapcsolat 

2. Témakör: A gazdasági környezet 

- A piacgazdasági rendszer 

- Kereslet, kínálat, piaci ár 

- Foglalkoztatottság és munkanélküliség 

- A kormányok gazdaságpolitikai lehetőségei 

- A költségvetés és a költségvetési hiány 

- Munkavállalói érdekvédelem 

- A fogyasztóvédelem 

- A főbb nemzetgazdasági teljesítménymutatók 

- A magyar adórendszer 

3. Témakör: A világgazdaság 

- A külkereskedelem előnyei, megvalósulása 

- A valuták, a valutaárfolyamok 

- A nemzetközi kereskedelem korlátai 

- Az Európai Unió, mint gazdasági integráció 

- A XXI. század gazdasági kihívásai 

 

  



Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai program 2018 

121. 

6.1.11 Testnevelés 

Gyakorlati követelmények: 

 Elméleti ismeretek: 

1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, 

feladatai; magyar sportsikerek 

- Az ókori és az újkori olimpiai játékok kiala-

kulása, története; kiemelkedő események; 

 - olimpiai zászló, szimbólum, jelszó, emblé-

ma, olimpiai láng; 

 - magyarok az olimpiai versenyeken, magyar 

olimpiai bajnokok; 

 - magyar sikersportágak;  

- paralimpiai játékok. 
2. A harmonikus testi fejlődés A testi fejlődés rövid jellemzése általános és 

középiskolás korban (magasság, testsúly, 

mozgásos cselekvések). 

3. A testmozgás, a sport szerepe az egészsé-

ges életmód kialakításában, és a személyiség 

fejlesztésében 

Tájékozottság bizonyítása az egészséges élet-

mód kialakításához szükséges alapvető isme-

retekben. Az egészséges életmód összetevői-

nek értelmezése: rendszeres testedzés, optimá-

lis testsúly, aktív pihenés, testi higiénia, lelki 

egyensúly, a szabadidő hasznos eltöltése, 

egészségkárosító szokások (alkohol, dohány-

zás, drog) hatásai és megelőzésük. A testmoz-

gás szerepe az érzelem- és feszültségszabá-

lyozásban, stresszkezelésben (mentális egész-

ség). 

4. A motoros képességek szerepe a teljesít-

ményben 

A motoros képességek értelmezése, fejlesztési 

lehetőségei. A pulzus fogalma, típusai, mérési 

lehetőségei, összefüggése az intenzitással. Az 

erőfejlesztés szabályai. 

5. Gimnasztikai ismeretek A bemelegítés szerepe és kritériumai. A rend-

gyakorlatok szerepe a testnevelés órákon. 

Gyakorlatok javaslata a testtartás javítására és 

a különböző kondicionális képességek fejlesz-

tésére. Nyújtó, lazító és erősítő hatású gyakor-

latok. Légzőgyakorlatok. 

 

6. Atlétika A tanult atlétikai futó, ugró és dobó verseny-

számok ismerete és végrehajtásuk lényege. 

7. Torna A női és férfi tornaszerek és az azokon végre-

hajtható alapelemek ismertetése. A legfonto-

sabb baleset-megelőző eljárások. Segítségadás 

gyakorlásnál. 

8. Zenés-táncos mozgásformák A zenés-táncos mozgásformák egyikének is-

mertetése (pl. ritmikus sportgimnasztika, ae-

robik, néptánc stb.). 
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9. Küzdősportok, önvédelem 2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték ismerteté-

se. Egy küzdősport bemutatása, alapvető sza-

bályainak ismertetése. Küzdőjátékok. Alapve-

tő esések, gurulások, tompítások jellemzése. 

10. Úszás Az úszás jelentősége az ember életében, sze-

repe az egészségtudatos, aktív életvitelben. 

Egy úszásnem ismertetése. Az úszás higiéniá-

jának ismerete. 

11. Testnevelési és sportjátékok Labdaérintéssel, -vezetéssel, -átadással, célfe-

lületre történő továbbítással és az összjátékkal 

kapcsolatos három testnevelési játék ismerte-

tése. Egy választott sportjáték alapvető szabá-

lyainak (pályaméretek, játékosok száma, idő-

szabályok, eredményszámítás, a labdavezetés-

re, a támadásra és védekezésre vonatkozó sza-

bályok), valamint alapvető technikai, taktikai 

elemeinek bemutatása. Személyes és társas fo-

lyamatok a játéktevékenységben (asszertivitás, 

sikerorientáltság, kooperáció). 

12. Alternatív és szabadidős mozgásrendsze-

rek 

Egy választott, alternatív, szabadidős, termé-

szetben űzhető sportág jellegzetességeinek és 

legfontosabb szabályainak ismertetése (sí, ke-

rékpár, természetjárás, evezés, görkorcsolya 

stb.) Alapvető ismeretek a táborozások elő-

nyeiről 

 

A szóbeli vizsga tartalmi jellemzői: 

 A tételsor jellemzői: 

- A tételsor legalább 15-15 tételt tartalmaz. 

- Az „A” altételsorban testnevelés-elméleti, testkultúrával kapcsolatos, egészségtani és 

szervezési kérdéseket, feladatokat tartalmazó kérdések fordulnak elő. Az 

altételsornak minden témakört érintenie kell. 

- A vizsgán „A” és „B” altételsorból húznak a vizsgázók. 

 A tétel jellemzői: 

- Az „A” altételek egy téma önálló kifejtését, az ismeretek önálló felhasználását, 

értelmezését, alkalmazását igénylik. 

- A „B” altételsor a nélkülözhetetlen fogalmi ismeretek megbízhatóságát méri. 

 Az „A” altételhez kapcsolódó feladatok típusai az alábbiak lehetnek: 

- önálló tervek, modellek készítése az egészséges életmód megtervezésére; 

- a vizsgakövetelményekben előírt ismeretek értelmezése és felhasználása a 

mindennapos egyéni testedzés(terv) megtervezéséhez; 

- az ismeretek alkalmazása megadott szempontok szerint egy kiválasztott gyakorlatra 

(feladat, mozgássor, sportág); 

- meghatározott sport- és rendezvényszervezési feladatok saját, eredeti megoldásainak 

bemutatása; 
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- egy egészségvédelemmel és az egészséges életmóddal kapcsolatos probléma értékelő 

elemzése a vizsgázó saját véleménye, gondolatai alapján. 

 A „B” altételhez kapcsolódó feladatok típusai lehetnek: 

- felsorolás (nevek, testnevelés-elméleti fogalmak stb.); 

- fogalom meghatározása (egészségtani, testnevelés-elméleti stb.); 

- adat felidézése (időpontok, sporteredmények stb.). 

 

Gyakorlati ismeretek: 

1. Gimnasztika Lányok: kötélmászás állásból, teljes magassá-

gig mászókulcsolással. A teljes feljutás ideje 

legfeljebb: 10 s. Fiúk: függeszkedés állásból 

teljes magasságig, legfeljebb: 9,7 s. A szaba-

don összeállított, 48 ütemű szabadgyakorlat 

bemutatása. 

2. Atlétika Egy futó-, egy ugró- és egy dobószám válasz-

tása kötelező.  

- 60 m-es síkfutás;  

- 2000 m-es síkfutás;  

- Távolugrás választott technikával;  

- Magasugrás választott technikával;  

- Súlylökés;  

- Kislabdahajítás. 

Futások Egyik futószám választása kötelező:  

60 méteres síkfutás térdelőrajttal.  

Lányok: legfeljebb 9,8 s.  

Fiúk: legfeljebb 8,8 s.  

2000 méteres síkfutás  

Lányok: legfeljebb 10:30 perc.  

Fiúk: legfeljebb 9:30 perc. 

Ugrások A két ugrószámból egy választása kötelező. 

Az ugrás technikája egyénileg választható. 

Magasugrás  

Lányok: minimummagasság: 110 cm.  

Fiúk: minimummagasság: 125 cm. Távolugrás  

Lányok: minimumtávolság: 330 cm.  

Fiúk: minimumtávolság: 410 cm. 

Dobások Egy dobószám szabadon választott techniká-

val történő bemutatása. Kislabdahajítás  

(Javasolt a Magyar Atlétikai Szövetség által 

rendszeresített új típusú kislabda használata.)  

Lányok: minimumtávolság: 20 m 

Fiúk: minimumtávolság: 30 m. 

Súlylökés Lányok. 4 kg-os súlygolyóval; mi-

nimumtávolság: 5,5 m. Fiúk: 6 kg-os súlygo-

lyóval; minimumtávolság: 7,5 m. 
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3. Torna A talajgyakorlat és a szekrényugrás bemutatá-

sa kötelező, és egy további szer kötelezően 

választható. Lányoknál választható: felemás-

korlát, gerenda, ritmikus gimnasztika. Fiúknál 

a szer lehet: gyűrű, nyújtó vagy korlát. 

3.1. Talajtorna A négy kötelező és egy ajánlott elemből álló, 

összefüggő talajgyakorlat bemutatása. Kötele-

ző elemek: gurulóátfordulás, fejállás, kézállás, 

mérlegállás.  

Ajánlott elemek: kézenátfordulás, tarkóbille-

nés, fejenátfordulás, tigrisbukfenc, gurulóát-

fordulás futólagos kézállásba. 

3.2. Szekrényugrás Egy tanult támaszugrás bemutatása (lányok 

minimum 4 részes, keresztben,  

fiúk 5 részes, hosszában felállított szekré-

nyen). 

3.3. Felemáskorlát A három kötelező és egy ajánlott elemből álló, 

összefüggő gyakorlat bemutatása. Kötelező 

elemek: térdfellendülés, kelepfellendülés a 

felső karfára, alugrás. Ajánlott elemek: ostor-

lendület, kelepfelhúzódás, malomforgás, ke-

lepforgás. 

3.4. Gerenda A négy kötelező és egy ajánlott elemből álló, 

összefüggő gyakorlat bemutatása. Kötelező 

elemek: járás, felugrás, testfordulat, leugrás.  

Ajánlott elemek: szökdelések, térdelés és tér-

delőtámasz, fekvőtámasz, hasonfekvés, ha-

nyattfekvés, gurulóátfordulás 

3.5. Ritmikus gimnasztika Különböző elemekből álló szabadgyakorlat 

zenére történő bemutatása (a gyakorlat ideje: 

35–45 s).  

Javasolt elemek: érintőjárás, hintalépés, ke-

ringőlépés, fordulatok, szökkenő hármaslépés, 

lebegő- és mérlegállás, lábemelések és lendí-

tések, törzshullámok, ívelt és nyújtott kartar-

tások stb.  

Egy választott kéziszerrel (labda, karika, kö-

tél, szalag, buzogány) 3 elem bemutatása. 

3.6. Gyűrű A három kötelező és egy ajánlott elemből álló, 

összefüggő gyakorlat bemutatása. Kötelező 

elemek: zsugorlefüggés, lefüggés, homorított 

leugrás.  

Ajánlott elemek: futólagos támaszba kerülés, 

lebegőfüggés, hátsófüggés, vállátfordulás elő-

re, leterpesztés. 

3.7. Nyújtó A három kötelező és egy ajánlott elemből álló, 

összefüggő gyakorlat bemutatása. Kötelező 

elemek: alaplendület, kelepforgás, alugrás.  

Ajánlott elemek: malomfellendülés, térdfel-

lendülés, nyílugrás. 
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3.8. Korlát A három kötelező és egy ajánlott elemből álló, 

összefüggő gyakorlat bemutatása. Kötelező 

elemek: alaplendület támaszba vagy felkar-

függésbe, felkarfüggés, pedzés, kanyarlati le-

ugrás.  

Ajánlott elemek: pedzés, billenések, emelé-

sek, saslendület, vállállás. 

4. Küzdősportok, önvédelem A dzsúdó vagy a birkózás alapelemeinek be-

mutatása:  

Dzsúdó alapelemek:  

– csúsztatott esés állásból,  

– esés állásból,  

– dzsúdógurulás; vagy  

Birkózás alapelemek:  

– dulakodás,  

– hídban forgás,  

– társ felemelése háttal felállásból. 

5. Úszás 50 m megtétele egy választott úszásnemben, 

szabályos rajttal és fordulóval; 25 m teljesíté-

se egy másik választott úszásnemben, szabá-

lyos rajttal. 

6. Testnevelési és sportjátékok Két sportjáték választása kötelező. 

Kézilabda 1.Kapura lövés gyorsindítás után - a saját vé-

dővonalról indulva átadás a félpályánál álló 

társnak, a futás közben visszakapott labda ve-

zetése után egykezes beugrásos kapura lövés.  

2. Büntetődobás - egyenlő eloszlásban, a kapu 

két alsó sarkába elhelyezett zsámolyra.  

3. Tetszőleges lendületszerzés után távolba 

dobás kézilabdával. 

Kosárlabda 1. Fektetett dobás - félpályáról indulva kétke-

zes mellső átadás a büntetővonal magasságá-

ban az oldalvonalnál álló társnak, indulócsel 

után befutás a kosár felé, a visszakapott lab-

dával leütés nélkül fektetett dobás. Jobbkezes 

végrehajtás. 

 

2. Fektetett dobás - félpályáról indulva kétke-

zes mellső átadás a büntetővonal magasságá-

ban az oldalvonalnál álló társnak, indulócsel 

után befutás a kosár felé, a visszakapott lab-

dával leütés nélkül fektetett dobás. Balkezes 

végrehajtás. 

 

3. Büntetődobás - választott technikával. 
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Labdarúgás 1. Labdaemelgetés (dekázás) - a földről felvett 

vagy feldobott labdát váltott lábbal történő 

érintéssel kell levegőben tartani. 

2. Szlalom labdavezetés - 10 m hosszan, öt 

darab egyenlő távolságra letett tömöttlabda 

(bója) között szlalom labdavezetés oda-vissza, 

kapura lövés 10 méterről. 

3. Összetett gyakorlat: félpályáról indulva 

labdavezetés, rárúgás a kaputól 8-10 méterre 

oldalt elhelyezett, ledöntött ugrószekrénytető-

re, a visszapattanó labda kapura rúgása. 

Röplabda 1. Kosárérintéssel a labda fej fölé játszása egy 

2 m sugarú körben. (A labdát legalább 1,5 m-

re a fej fölé kell játszani.) 

 

2. Alkarérintéssel a labda fej fölé játszása egy 

2 m sugarú körben. (A labdát legalább 1 m-re 

a fej fölé kell játszani. 

 

3. Nyitások választott technikával a támadó-

vonal mögé, váltott térfélre. 
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6.1.12 Történelem 

1. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 

- Gazdaságpolitika és gazdasági változások az Anjouk idején 

- Üzemszervezeti formák a közép – és újkori Európában 

- A nagy földrajzi felfedezések és következményeik 

- A magyar gazdaság 1849 – 1914 

2. Népesség, település, életmód 

- A középkori városok 

- Demográfiai, nemzetiségi változások Magyarországon a XVIII. században 

- Életmód és mindennapok a szocialista Magyarországon 

- A magyarországi romák 

3. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

- A görög polisz 

- A magyar államalapítás 

- A reformkor kérdései és kiemelkedő személyiségei 

- A Párizs környéki békék 

4. Politikai berendezkedések a modern korban 

- Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchiában 

- Parlamentáris demokrácia a mai Magyarországon 

5. Politikai intézmények, ideológiák 

- A kereszténység és tanításai 

- A náci Németország 

- A sztálini diktatúra 

6. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

- A középkori magyar állam összeomlása 

- A hidegháború 

- Magyarország a II. világháborúban 

Mindegyik témakörből egy tétel kerül megfogalmazásra. 

A tételsor egészében érvényesítjük, hogy a feladatok kb. 60%-ban magyar, kb. 40%-ban pedig 

az egyetemes történelemhez kapcsolódjanak és az összes feladat kb. 50%-a az 1849-től 

napjainkig terjedő időszakra vonatkozzon. 
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6.1.13 Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 

Gyakorlati vizsga 

A tavaszi vizsgaidőszakra vonatkozó központi vizsgafeladatok minden év október 15-éig 

kerülnek nyilvánosságra. A szaktanárok által kiadott feladatokat a tavaszi vizsgaidőszakra 

vonatkozóan legkésőbb november 1-jéig  kell az adott intézményben a vizsgázók számára 

közzétenni. 

A gyakorlati vizsga önálló munka keretében kidolgozandó két különböző projektfeladat 

megoldásából áll. Az elkészült projektmunkát a vizsgabizottságot működtető intézményben 

kell legkésőbb az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig beadni, és azt a továbbiakban írásbeli 

vizsgadolgozatként kell kezelni. 

A gyakorlati projektmunka tartalmi és formai jellemzői 

A központilag közzétett feladatok közül három minden esetben valamely médiaszöveg és a 

hozzá tartozó munkanapló elkészítésére vonatkozik („A” feladat), míg a további három 

feladat esszé típusú („B” feladat). A vizsgázó a projektfeladatok közül egy „A” és egy „B” 

típusú feladatot köteles választani oly módon, hogy a választott feladatok legalább egyike a 

központilag közzétett feladatok valamelyike. 

A vizsgázó gyakorlati vizsgamunkájának tartalmaznia kell: 

- egy médiaszöveget („A” feladat), amely lehet pl. rövid videofilm vagy műsor 

előzetes, riportázs, reklám, portré, hanganyag, fotósorozat, animációs munka, plakát, 

képregény, story-board, számítógépes honlap vagy amely egyéb kreatív formában 

valósulhat meg; 

- egy esszét, mini tanulmányt („B” feladat), amely önálló irodalmazás, kutatás, 

elemzés alapján készül. 

Az „A” feladathoz kötelezően mellékelni kell egy maximum 750 szóból álló munkanaplót, 

vagyis értelmező kommentárt. Ebben röviden ki kell térni a feladatválasztással kapcsolatos 

vizsgázói motivációkra, a munka tervezése és kivitelezése során felmerült főbb döntési 

helyzetekre, a feladatmegoldással kapcsolatos személyes élményekre, továbbá a szöveget a 

vizsgázó önértékelő megjegyzéseivel kell zárni. 

Az esszéjellegű feladatok megoldásaként egy maximum 1000-1500 szóból (4-6 oldal) álló 

szöveget kell elkészíteni. Ha ebben a vizsgázó kritikai, elméleti szöveget interpretál vagy 

idéz, akkor a tudományos közleményeknél megszokott hivatkozásokat és irodalomjegyzéket 

is csatolni kell (ezek a megjelölt terjedelmen kívül esnek). 

  



Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai program 2018 

129. 

Írásbeli vizsga 

Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. 

A feladatsor minden esetben tartalmaz egy DVD-re rögzített, néhány (kb. 5-15) perc 

hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. Az írásbeli vizsga során először a 

feladatlaphoz tartozó film- vagy műsorrészletet kell a vizsgázóknak megtekinteniük, majd a 

feladatlapok szétosztását követően a vizsgázók három percet kapnak a filmrészlettel 

kapcsolatos kérdések tanulmányozására. Ezt követően a vizsgázók másodszor is megnézik a 

részletet, majd megkezdik a munkát. 

A részlet megtekintésére még egy alkalommal (a beadást megelőző utolsó fél óra kezdetén) 

harmadszor is lehetőséget kell biztosítani a vizsgázóknak, amennyiben azt bárki közülük 

igényli. 

  



Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai program 2018 

130. 

6.1.14 Vizuális kultúra, rajz 

Általános szabályok: 

A gyakorlati vizsgarész feladata egy portfolió összeállítása. Az adott vizsgarész produktuma 

gyakorlati munka eredményeként jön létre, de a vizsgának része az elkészült munkák szóbeli 

bemutatása is, ezért a portfólió tanári értékelése a szóbeli vizsga keretei között zajlik.  

A portfolió összeállításának szempontjai központilag adottak és évről évre ismétlődnek. A 

vizsgát megelőzően a vizsgaanyag kiválogatásához lehetőséget kell biztosítani a vizsgázó és a 

szaktanár közötti konzultációra. A vizsga során a vizsgabizottságot működtető intézménynek 

lehetőséget kell biztosítania a vizsgabizottság számára a vizsgaanyag rendezett körülmények 

között történő megtekintésére (pl. egy kiállítás formájában). Minden olyan esetben, amikor a 

tanulói jogviszony megszűnése miatt nem biztosíthatók a portfolió összeállításának megfelelő 

feltételei (pl. a vizsgázó által önállóan, ellenőrzött keretek között készült munkák 

összegyűjtése), a gyakorlati vizsga során a vizsgázók feladata egy központilag megadott 

témájú vizuális projektmunka elkészítése. A választhatóság érdekében minden évben legalább 

két központilag megadott projekttémát kell biztosítani, amelyek közül a vizsgázó egyet 

választ. Az elkészült projektmunkát a vizsgabizottságot működtető intézményben legkésőbb 

az adott vizsgaidőszak írásbeli vizsgáinak kezdetéig kell beadni. A beadott munkát a 

továbbiakban írásbeli feladatsorként kell kezelni. 

A gyakorlati vizsga feladatának jellemzői: 

A portfolió/projekt mint a folyamatmérés egyik fontos eszköze kap szerepet a középszintű 

vizsgában. A portfolió jelentése: a vizsgázó korábbi tanulmányai során készült munkáiból 

megadott szempontok szerint összeválogat egy gyűjteményt, és azt a megfelelő módon, 

bemutatásra alkalmas formában kiállítja. Ez a gyűjtemény lehetőséget nyújt arra, hogy ne 

csupán egy véletlenszerűen kiragadott vizsgamunkát értékeljünk, hanem több munkán 

keresztül az alkotóképesség folyamatába is betekintést nyerhessünk. 

A vizuális projekt egy bőséges asszociációs bázissal bíró téma vizuális feldolgozása szabadon 

választott eszközökkel. A projektmunka meghatározó vonása, hogy a téma feldolgozása 

önálló munkafolyamat eredménye. A végeredmény eléréséig vezető gondolatmenetet a 

vizsgázónak vizuálisan dokumentálnia is kell (pl. munkanaplóban). 

A portfolió összeállításának feltételei: 

A portfolióba kizárólag ellenőrzött keretek között, a vizsgázó által készített és kiválogatott, 

lehetőleg az utolsó két tanév folyamán készült munkák kerülhetnek be. Ennek természetesen 

feltétele, hogy az adott időszakban, az iskolában készült munkákat megfelelő körülmények 

között megőrizzék. 

A portfoliónak 8 darab munkát kell tartalmaznia. A munkák mérete nem korlátozott. A 

portfolió összeállítása a következő szempontok szerint történik: 

Tartalmazzon: 

- két olyan munkát, amelyet sikeresnek tart a vizsgázó; 

- egy olyan munkát, amelyet kevésbé tart sikeresnek a vizsgázó; 

- egy olyan munkát, amelyet a legkedveltebb technikájával készített a vizsgázó; 

- egy olyan munkát, amely egy tárgy tervezését dokumentálja (több rajz is lehet egy 

lapon); 

- egy olyan munkát, amely látvány alapján készült tanulmányrajz, festmény vagy 

plasztika (fotója); 6. egy olyan munkát, amely képet és szöveget együttesen 

alkalmazó kompozíció; 
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- egy olyan munkát, amely a vizsgázó által szabadon választott téma tetszőleges 

feldolgozása. 

A vizsgára kiválogatott munkákat a hitelesség érdekében a megfelelő jelölésekkel és a 

szaktanár aláírásával kell ellátni. A munkák hátoldalán szerepeljen a vizsgázó neve és a 

készítés dátuma, valamint a fenti listának megfelelő azonosító szám! (Pl. a 3. sorszámmal 

ellátott munkáról a vizsgáztatók tudni fogják, hogy a vizsgázó legkedveltebb technikájával 

készült munkájáról van szó.) Vizsga előtt a saját szaktanár aláírásával hitelesíti a kiválogatott 

anyagot, igazolva, hogy valóban az iskolában, az adott vizsgázó által készült munkák alkotják 

a portfólió anyagát.  

A portfolió bemutatása: 

A kiválogatott anyaghoz kapcsolódva a vizsgázó szóban önállóan bemutatja, értékeli, 

értelmezi munkáját és indokolja a válogatását, ismerteti a munkáját irányító főbb 

gondolatokat. A bemutatást a vizsgacsoport szóbeli vizsgáinak keretében kell megtartani. 

A projektmunka elkészítése: 

A munka szabadon választott eszközökkel történik, melyekről a vizsgázó önmaga 

gondoskodik. A munka mérete nem meghatározott. Az elkészült projektmunkát és a 

munkanaplót legkésőbb a vizsgaidőszak megkezdéséig le kell adni a vizsgabizottságot 

működtető intézménybe a készítő nevének és a választott témának a feltüntetésével. A 

vizsgaanyag kezelése az írásbeli feladatsorra vonatkozó előírások szerint történik. 

A gyakorlati vizsga értékelése: 

A gyakorlati vizsgarészben a portfolió esetében szerezhetŊ 75 pontból 60 pont a gyakorlati 

vizsgaanyagra, 15 pont pedig annak szóbeli bemutatására adható. A portfolió értékelése csak 

abban az esetben lehetséges, ha megfelel a kiírásban szereplő formai követelményeknek, azaz: 

- megfelelő számú munkát tartalmaz, 

- a munkák a kiírásnak (a listának) megfelelően kerültek kiválogatásra, 

- a munkák hitelesítése megtörtént, 

- a munkák számokkal történő azonosítása szintén megtörtént. 

A projektmunka esetében szerezhető 75 pontot teljes egészében a gyakorlati vizsgaanyagra 

kell megítélni. 

A portfolió értékelése: 

 A portfolió esetében a rajzi, illetve gyakorlati jellegű munkák értékelését a központi 

értékelési útmutatóban meghatározott, értékelési kritériumokra bontott szempontsor alapján 

végzi az értékelő. Öt (négy plusz egy) különböző szempont alapján kell megvizsgálni a 

vizsgamunkákat, azaz kizárólag a gyakorlati teljesítményt. 

Szempontok: 

- Problémamegoldó képesség 

- Vizuális kommunikációs képesség 

- Kreativitás, tartalmi komplexitás (az alkotás tartalmi árnyaltsága) 

- Közlés, kifejezés, alkotás technikája 

- Összkép 
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I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 

A részletes követelmények felépítése és használata: 

A részletes vizsgakövetelmények az érettségi vizsgán számon kérhető tananyag tartalmi 

vonatkozásait, továbbá az adott ismeretek elsajátításának szintjét határozzák meg közép- és 

emelt szinten. 

A vizuális kultúra középszintű érettségi vizsgakövetelményeinek teljesítése azt tanúsítja, hogy 

a vizsgázó az általános műveltséghez szükséges vizuális ismeretek birtokában van, megfelelő 

jártasságokkal, készségekkel, képességekkel rendelkezik mind a vizuális alkotás, mind a 

befogadás területén, ami alkalmassá teszi a mindennapi életben szükséges ismeretek 

felhasználására és azok képesség szintű alkalmazására. 

A vizuális kultúra emelt szintű érettségi vizsgakövetelményei - a tárgy iránt nagyobb 

érdeklődést feltételezve - a vizsgázónak középszintet meghaladó, komplexebb szakirányú 

ismereteit, jártasságait, készségeit, képességeit írja le a vizuális alkotás és befogadás területén. 

Az emelt szintű tudás az ismeretek mélysége - azaz összefüggések értelmezése, önálló 

alkalmazás, problémamegoldás - az alkotó képességek és alkotó gondolkodás magas szintű 

felhasználásának tekintetében arányosan növekszik a középszinthez képest. 

A részletes vizsgakövetelmények támaszkodnak a kerettantervi követelményekre, ennek 

megfelelően az érettségi vizsgakövetelmények nem haladhatják meg a vizuális kultúra 

tantárgy 12 évfolyamra szóló kerettantervi követelményeit. A vizsgakövetelmények és a 

kerettantervi követelmények szerkezete különbözik, mert míg az előbbi, az adott tanulási 

szakasz lezárására, a vizsga módjához alkalmazkodva összegző jelleggel fogalmazza meg az 

adott tantárgy elvárt követelményeit, addig az utóbbi dokumentum a tanulásszervezést, a 

fejlesztési folyamat tervezését segíti. 

A vizuális kultúra részletes követelményrendszere mindkét vizsgaszinten két fő részre 

tagolódik, az alkotás és a befogadás tevékenységrendszerek követelményeinek leírására. 

Kompetenciák 

- A vizuális jelenségek megfigyelése, széles körű elemző vizsgálata, esztétikai és 

kommunikációs szempontok szerinti megítélése. 

- A vizuális nyelv elemeinek ismerete és megfelelő használata az alkotó tevékenység 

során, valamint ezen ismeretek segítségével vizuális alkotások elemzése. 

- A különböző köznapi és művészi vizuális közlésformák gyakorlati alkalmazása, 

továbbá sajátos és közös vonásainak bemutatása, sokrétű értelmezése, kritikus 

megítélése. 

- A köznapi vizuális kommunikáció során értelmezhető vizuális közlések létrehozása a 

közlés céljának megfelelő formában és alkalmas technikával. 

- Vizuális információk tudatos befogadása pontos vizuális megfigyelés és megfelelő 

értelmezés alapján. 

- Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, 

elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális eszközökkel. 

- Tárgyak, a köznapi vizuális környezet elemző vizsgálata, különböző szempontok 

szerinti megítélése. 

- A környezettudatos gondolkodás fontosságának megértése és bemutatása. 

- A képzetekben gazdag képi látásmód alkalmazása és ennek árnyalt vizuális 

kifejezése. 

- Időben és térben eltérő kultúrák és művészeti korszakok művészi értékeire vonatkozó 

ismereteinek bemutatása, értelmezése és elemzése. 
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- Vizuális megjelenések kultúraközvetítő szerepének megértése és bemutatása. 

- Az adott feladatnak megfelelő szintű pszichomotorikus és technikai készségek 

használata. 

- Leíró, értelmező, elemző munka során a megfelelő vizuális és textuális közlésformák 

kiválasztása. 

- A vizuális kultúrához kapcsolódó fogalmak, szakkifejezések helyes használata. - 

Vizuálisan feldolgozható problémahelyzetek önálló, kreatív megoldása, alkotói 

folyamat bemutatása. 

A) ALKOTÁS 

Vizuális eszközök 

TÉMÁK  
   

 

Középszint  

 1.1. Vizuális nyelv   

 1.1.1. A vizuális 
nyelv alapelemei   
 Vonal  

 
A pont, vonal, sík- és térforma, felület adott technikának és adott célnak 
megfelelő használata. 
Legalább háromféle minőségű (különböző vastagságú, tónusú, karakterű), a 
választott eszköznek megfelelő vonal következetes használata szabadkézi rajzban.   

 Sík- és térforma  Modell alapján készített leképező jellegű munkában sík- és térforma pontos 
visszaadása.   

 Tónus, szín  Modell alapján készített leképező jellegű munkában (rajz, festés, vegyes technika) 
legalább négy különböző tónusfokozat következetes alkalmazása.   
A megadott színek pontos kikeverése.  

 Tér  A célnak legmegfelelőbb térábrázolási módok kiválasztása.  

 1.1.2. A vizuális 
nyelvi elemek 
viszonyai  

 

 Kompozíció 
(konstrukció)  

Az adott célnak (közlés, kifejezés, alkotás) megfelelő kompozíció létrehozása.  

 Kontraszt, 
harmónia  

Kontrasztokkal (szín, tónus, forma, méret, felület) történő kiemelés használata az 
értelmező ábrázolásban.  Színharmóniák, színkontrasztok  
(fény-árnyék, hideg-meleg, komplementer, magában való, szimultán, mennyiségi, 
minőségi) használata.  

 1.1.3. Vizuális 
nyelv és kontextus  

A vizuális nyelv eszközeinek használata különböző kontextusban a kifejező jellegű 
munkákban.  

 1.2. Technikák     

 - Rajzolás  Adott technika adekvát használata.   
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   Szabadkézi rajz készítése ceruzával, tollal.   
Egyszerű műszaki jellegű rajz készítése szabadkézzel, vagy szerkesztve ceruzával 
és szerkesztőeszközökkel.  

- Festés  Festés akvarellel, temperával.  
- Kollázs  Kollázskészítés.  
   

- Nyomtatás  Legalább egy kézi sokszorosító eljárás (nyomtatás) alkalmazása (pl. papírmetszet, 
linómetszet).  

- Makettezés 
modellezés  

Modell- vagy makettkészítés.  

 - További 
technikák  

Egy további szabadon választott technika alkalmazása (pl. mintázás, fotó, videó, 
számítógép, vegyes technikák, kézműves technikák). Feliratkészítés sablonnal.  

Tevékenységszintek 

 TÉMÁK  
   

 VIZSGASZINTEK  

 Középszint  

 2.1. Ábrázolás, 
látványértelmezés  

   

 2.1.1.  
Formaértelmezés  
- Arány   

   
 Ábrázoló jellegű rajz készítése során természeti és mesterséges formák 
karakterét meghatározó főbb, a felismerhetőséget biztosító arányok helyes 
megfigyelése és visszaadása.   

 - Forma, alak, 
karakter   

 Ábrázoló jellegű rajz készítése során a látvány formáját meghatározó főbb, a 
felismerhetőséget biztosító jegyek megfigyelése és helyes visszaadása 
(befoglalóforma, körvonal).   

 - Szerkezet, 
felépítés, 
működés  

 Egyszerű tárgyak formakapcsolatait bemutató rajz készítése (pl. szabásrajz, 
szerkezeti vázlat).  

 - Anyag     

 2.1.2.  
Térértelmezés  
 - Téri helyzetek  

   
 Téri helyzetek egyszerű, értelmező jellegű ábrázolása (pl. alaprajz).   
Tárgyak, objektumok egymáshoz viszonyított téri helyzetének pontos 
megjelenítése látvány alapján két vagy három dimenzióban.  

 - Nézőpont   Látvány alapján tárgyak, objektumok ábrázolása során a nézőpont következetes 
megtartása.   
Adott cél érdekében a látványértelmezés szempontjából optimális nézőpont 
kiválasztása.  
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 - Térmélység   Beállítás alapján a fény-árnyék hatások segítségével a térmélység érzékeltetése 
(pl. szabadkézi rajzban, festéssel).  

 - Térábrázolási 
konvenciók  

 Ábrázoló jellegű szabadkézi rajzban választott térábrázolási rendszer 
következetes alkalmazása.   

 

 Egyszerű beállításról a kétiránypontos perspektivikus ábrázolás szabályainak 
alkalmazása szabadkézi rajzban. Beállításról vagy a látvány axonometrikus 
képéből az adott tárgy vetületi rajzának elkészítése  
(Monge-rendszerben) szabadkézi rajzban.  

 2.1.3. 
Színértelmezés  - 
Szín- és 
fényviszonyok  

 Beállítás alapján szín- és fényviszonyok helyes visszaadása (pl. szabadkézi 
rajzban, festéssel).  

 2.1.4.  
Mozgásértelmezés  

   

 2.2. Megjelenítés, 
közlés, kifejezés, 
alkotás  
 - Térviszonyok, 
Kompozíció  

   
 Ornamentális és képi kompozíció létrehozása látvány vagy elképzelés alapján.  

 - Színhatás   Színek kommunikációs és színdinamikai hatásának alkalmazása egyszerű tervező 
jellegű feladatban.  

 - Érzelmek   Érzelmek, lelkiállapotok értelmezhető vizuális kifejezése szabadon választott 
vizuális formában.  

 - Folyamat, 
mozgás, idő  

 Folyamat, történet bemutatása értelmezhető képsorokban (pl. képregény).  

 - Kép és szöveg   Adott kép(ek) és szövegrészek egymáshoz viszonyított, a kommunikációs célnak 
megfelelő elrendezése adott képmezőben (pl. címoldal, borító), hagyományos 
technikával vagy számítógéppel.   
Adott tartalomnak leginkább megfelelő betűtípus és kompozíció kiválasztása.  
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 Vizuális 
információ  

 Egyszerű, vizuális kommunikáció szándékú felület tervezése adott közlési céllal. 
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata (pl.  
magyarázóközlő rajzokon).  
Nem vizuális természetű konkrét információk (pl. számszerű adatok: 
hőmérséklet-ingadozás, népességváltozás) értelmezhető, képi megjelenítése (pl.  

 grafikonon, diagrammal). Színkódok következetes alkalmazása a magyarázó-közlő 
ábrázolásban.  

 Tárgyak és 
környezet  

 Adott funkcióra csomagolás tervezése. Külső és belső terek különböző funkcióra 
történő berendezésének, átalakításának megtervezése, a tervek értelmezhető 
megjelenítése (pl. rajzban, montázzsal).  

B) BEFOGADÁS 

Vizuális eszközök 

 TÉMÁK  
   

 VIZSGASZINTEK  

 Középszint  

 1.1. Megjelenítés 
sajátosságai   
 Vizuális nyelvi 
elemek  

   
 A vizuális ábrázolás, közlés, kifejezés legfontosabb eszközeinek (pont, vonal, sík- 
és térformák, felület, tónus, szín, szerkezet/kompozíció, képi motívumok) a 
vizuális közlésben, kifejezésben betöltött szerepének ismerete és használata az 
elemzés során.  

 Térábrázolási 
módok  

 A legjellegzetesebb térábrázolási konvenciók felismerése és lényegének 
ismerete.   
A térmélység-megjelenítés különböző módjainak ismerete.  

 Vizuális 
minőségek  

 Vizuális minőségek (pl. tónus/szín; alak/forma; textúra/faktúra/struktúra 
megkülönböztetése) differenciált megkülönböztetése szöveges közlésekben is (pl. 
leírás, elemzés, összehasonlítás).  

  
Látványértelmezés  

 A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők (pl. nézőpont, arányok, 
képelemek egymáshoz való viszonya) lényegének, jelentésének ismerete és 
alkalmazása az elemzés során.  

 Kontraszt, 
harmónia  

 A színkontrasztok (fény-árnyék, hideg-meleg, komplementer, magában való, 
szimultán, mennyiségi, minőségi) lényegének felismerése.   
A színkontrasztok lényegének ismerete.  

 Kontextus   A vizuális ábrázolási, közlési, kifejezési  

 eszközök jelentését meghatározó összefüggések - kontextus - felismerése és 
használata értelmezés, elemzés során.  
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 1.2. Technikák   A vizuális ábrázolás, közlés, kifejezés legfontosabb technikáinak felismerése.  

Tevékenységterületek  

 TÉMÁK  
   

 VIZSGASZINTEK  

 Középszint  

 2.1. Vizuális  
kommunikáció  
 - Folyamat, 
mozgás, idő   

   
 Az álló- és mozgókép időben zajló folyamatokat érzékeltető vizuális eszközeinek 
felismerése és magyarázata az elemzés során.   

 - Kép és szöveg      

 - Vizuális 
információ   

 A köznapi és művészi vizuális közlésekben előforduló legfontosabb jelek, 
jelzések, jelképek, motívumok megfelelő szöveges értelmezése.   
A köznapi közlésekben (pl. műszaki rajz, folyamatábra) leggyakrabban előforduló 
vizuális információk értelmezése.   

 -  
Tömegkommunikáci 
ó  

 A tömegkommunikáció legfontosabb (auditív, vizuális, audiovizuális) 
eszközeinek, leggyakoribb formáinak ismerete és megkülönböztetése.   
A tömegkommunikáció vizuális információinak megfelelő értelmezése megadott 
szempontok alapján (pl. figyelemvezetés, kiemelés).  

 - Médiakategóriák     

 - Fotó, mozgókép   Fotóelemzés megadott szempontok szerint. A fotó legfontosabb műtípusainak  
(emlékfotó, szociofotó, sajtófotó, művészfotó) ismerete és elemző értelmezése. 
A mozgóképi közlés, kifejezés legfontosabb eszközeinek (montázs, 
kameramozgás, képkivágás, nézőpont, világítás, hang- és képkapcsolat) 
ismerete. A mozgóképi közlés ábrázoló és reprodukáló tulajdonságainak 
ismerete és értelmezése.   

 

 Álló- és mozgóképi reklámanyag képi hatásának elemzése.  

 2.2. Tárgy- és 
környezetkultúra  
- Forma- és 
funkcióelemzés   

   
 A tárgyról leolvasható információk ismerete és használata az elemzés során. 
Különböző korokból és kultúrákból származó tárgyak, objektumok (pl. épület, 
építmény) funkció- és formaelemzése. Tárgyak, épületek stílusjegyek alapján 
történő besorolása, csoportosítása.   

 - Tervezési 
folyamat  

 A tervező-, alkotófolyamat lépéseinek (kutatás, motívumgyűjtés, vázlatkészítés, 
modellezés, kipróbálás, tervdokumentáció készítés) ismertetése egy konkrét 
példán keresztül.  

 - Kézműves és 
ipari tárgykultúra       
- Népművészet  

 A tárgyi néprajz és a népművészet fogalmának ismerete.   
Egy választott néprajzi tájegység életmódjának, tárgykultúrájának ismertetése és 
elemzése.  
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 2.3. Kifejezés és 
képzőművészet  
 - Művészeti ágak  

   
Művészeti ágak (képzőművészet, építészet és alkalmazott művészetek) 
legfontosabb jellemzőinek ismerete és értelmezése.  

 - Műfajok   A képzőművészet kétdimenziós (festészet, fotó, grafika), háromdimenziós 
műfajainak (szobrászat, installáció, land art) és időbeli kifejezéssel is bíró 
műfajainak (mobil szobor, happening, videó, multimédia) ismerete és 
értelmezése.  

 -  
Művészettörténeti 
korszakok, 
stíluskorszakok  

 A művészet nagy stíluskorszakainak, irányzatainak (őskor, ókor, középkor, 
reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, impresszionizmus, 
posztimpresszionizmus, historizmus, szecesszió, szimbolizmus, fauvizmus, 
expresszionizmus, futurizmus, kubizmus, dadaizmus, szürrealizmus, absztrakt 
irányzatok, pop art, konceptuális művészet, transz-avantgard/posztmodern, 
valamint az  
Európán kívüli kultúrák közül India, Kína, Japán művészete és a prekolumbián 
kultúrák) legfontosabb jellemzői; e jellemzők ismerete és használata az elemzés 
során.  

 - Stílusjegyek     

 - Alkotások és 
alkotók  

 Adott műalkotások besorolása vagy csoportosítása stílusjegyeik alapján.   
A legjelentősebb alkotók ismerete, alkotásaik felismerése és stílusmeghatározása 
(ld. a  

 műtárgylistát).  
 - Műelemző 
módszerek  

 Műelemző módszerek ismerete és alkalmazása (pl. stílustörténeti, forma-
funkció, forma-tartalom, összehasonlító és ikonográfiái elemzés).  

 - A mű tárgyi és 
kulturális 
környezete  

 A műalkotások létrehozásában szerepet játszó tényezők és összefüggések 
ismertetése és értelmezése (pl. kulturális környezet, megrendelői igény, alkotói 
beállítottság, technikai feltételek).  

MŰTÁRGYLISTA 

A 440 tételből álló jegyzék az érettségi vizsga központi képanyagát tartalmazza. A befogadói 

ismeretek mérése során minden más, a listában nem szereplő alkotó, műtárgy, tárgy ismerete, 

konkrét felismerése nem követelmény. Bármely más műtárgy, tárgy is szerepelhet azonban a 

vizsgafeladatokban, abban az esetben, ha nem konkrét ismeret mérését szolgálja (pl. 

formaelemzés). 

Középszintű követelmény az alábbi listában szereplő, normál betűvel szedett alkotók 

ismerete, illetve az adott művek felismerése és elhelyezése a megfelelő művészettörténeti 

korban vagy kultúrában (lásd normál betűvel szedett ismeretek). 

Emelt szintű követelmény az alábbi listában szereplő, vastag betűvel szedett további alkotók 

ismerete, az adott művek felismerése és az adott műlistában szereplő művek 

kormeghatározása évszázados pontossággal (lásd vastagon szedett ismeretek). 

Abban az esetben, ha a listában szereplő tétel nem konkrét műtárgy (pl. egy Zsolnay 

porcelán), az adott tárgy meghatározó jegyei alapján a megfelelő kultúrában vagy korban 

történő elhelyezése a követelmény. A fotók, továbbá a népművészeti és az Európán kívüli 

kultúrák műtárgyai, tárgyai esetében emelt szinten sem követelmény a pontos 

kormeghatározás. Minden ismeret, ami az alábbi listában zárójelben szerepel, nem 
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követelmény, csupán pontosító információ (lásd zárójel). A lista bizonyos elemei időről időre 

változhatnak, hogy a műtárgylista folyamatosan megújulva őrizze aktualitását. 

 

ŐSKOR 

1. Stonehenge, bronzkor Willendorfi Vénusz, felső paleolitikum, Kr. e. 30 000 k (Bécs, 

Naturhistorisches Museum)  

2. Szkíta aranyszarvas Zöldhalompusztáról, vaskor, Kr. e. 400 k. (Budapest, Magyar 

Nemzeti Múzeum) (=MNM)  

3. Őskori barlangfestmények (lascaux-i, altamirai), felső paleolitikum, Kr. e. 15 000 k.  

ÓKORI EGYIPTOM 

1. Gizai piramisegyüttes - kül. Kheopsz fáraó piramisa, óbirodalom, Kr. e. 2600-2500 k.  

2. Ámon-Ré-templom, középbirodalom, Kr. e. XVI-XII. sz. Karnak  

3. II. Ramszesz sziklatemploma, újbirodalom, Kr. e. 1300 k. Abu-Szimbel  

4. Írnok (festett mészkő), óbirodalom, Kr. e. III. ée. (Párizs, Louvre)  

5. Falusi bíró, óbirodalom, Kr. e. III. ée. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)  

6. Nofretete fejszobra, Kr. e. 1360 k. (Berlin, Staatliche Museen - Charlottenburg)  

7. Anubisz szobra, Tutenchamon sírjából, Kr. e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)  

8. Echnaton fáraó családjával (kő dombormű), (Berlin, Staatliche Museen)  

9. Halastó, thébai sír (falfestmény), Kr. e. 1400 k. (London, British Museum)  

10. „Fáraó vadászaton”, thébai (falfestmény), Kr. e. XIV. sz. (London, British Museum)  

11. Tutenchamon arany halotti maszkja, Kr. e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum)  

12. Bútorok Tutenchamon sírleletéből (pl. Tutenchamon fáraó trónusa), Kr. e. XIV. sz. 

(Kairó, Egyiptomi Múzeum)  

ÓKORI MEZOPOTÁMIA 

1. Zikkurat, Kr. e. 2000 e. Ur  

2. Babiloni Istaar kapu, Kr. e. 570 k. (Berlin, Staatliche Museen)  

3. Bikafejes hárfa Urból, Kr. e. 2500 k. (Bagdad, Irak Múzeum)  

4. Gudea, Lagas uralkodója italáldozatot mutat be, Kr. e. 2120. (Párizs, Louvre)  

5. Sumér ékírásos tábla (vagy pecsételőhenger), Kr. e. 2000 k. (London, British 

Museum)  

ÓKORI GÖRÖGORSZÁG 

1. Knósszoszi palota, Kr. e. XVI. sz. Kréta  

2. Mükénei fellegvár (kül.: Oroszlános kapu), Kr. e XIV-XIII. sz.  

3. Parthenon - Pheidiasz, Kr. e. V. sz. Athén  

4. Egy görög színház (pl. delphoi vagy epidauroszi színház)  

5. Athéni akropolisz, Kr. e. 447-434. - kül. Niké-templom, Erechteion  

6. Kurosz-szobor Athénból, Kr. e. 600 k. (New York, Metropolitan Museum)  

7. Mürón: Diszkoszvető, Kr. e. 450 k. (Róma, Museo Vaticano)  

8. Polükleitosz: Lándzsavivő, Kr. e. 450-440 k. (Nápoly, Museo Nazionale)  
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9. Delphoi kocsihajtó, Kr. e. 470 k. (Delphi Múzeum)  

10. Szamothrakéi Niké, Kr. e. 200 k. (Párizs, Louvre)  

11. (Rodoszi Athanadórosz, Agészandrosz és Polüdórosz): Laokoón, Kr. e. II. sz. (Róma, 

Museo Vaticano)  

12. Egy feketealakos vázakép (pl. Dionüszosz és bacchánsnők ábrázolással, Párizs, 

Bibliothcque Nationale)  

13. Egy vörösalakos vázakép (pl. Orvietói kehelykratér Héraklész és társai, Párizs, 

Louvre)  

ETRUSZK, RÓMAI 

1. Etruszk sírszarkofág házaspár portréjával, Kr. e. 625. (Róma, Museo Nazionale, Villa 

Giulia)  

2. Colosseum, 70-90. Róma  

3. Pantheon, 118-128 k. Róma 47. 48. „Vesta-templom”, I. sz. Róma 49. Római 

vízvezeték (pl. Segovia, Nimes)  

4. Forum Romanum rekonstrukció  

5. Traianus oszlopa, 110 k. Róma  

6. Constantinus diadalíve, 312-315 k. Róma  

7. Marcus Aurelius bronz lovasszobra, 170 k. (Róma, Museo Capitolino) 54. Egy római 

portrészobor (pl. Caligula, Brutus, Vespasianus, Constantinus)  

KORAKERESZTÉNY 

1. Santa Sabina, 422-432. Róma  

2. San Apollinare in Classe és mozaikjai, VI. sz. Ravenna  

3. Palotakápolna, 805. Aachen  

4. Jó pásztor, mozaik, V. sz. Ravenna, Galla Placidia  

NÉPVÁNDORLÁS KORA 

1. Galgóci tarsolylemez, X. sz. (MNM)  

2. Nagyszentmiklósi kincs, 800 k. (Bécs, Kunsthistorisches Museum) Germán sasfibula, 

VI. sz. (Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum)  

3. Honfoglaló magyarok öltözete, rekonstrukció (MNM)  

BIZÁNC 

1. Hagia Sophia, VI. sz. Konstantinápoly  

2. San Vitale, 532-547. és mozaikjai, 574 k. Ravenna  

3. Szófia Székesegyház, XI. sz. Kijev  

4. Trónoló Istenanya, 1280 k. (Washington, National Gallery of Art)  

5. (Andrej) Rubljov: Szentháromság, 1430 k. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija)  

ROMANIKA 

1. Pisai dóm, XI-XIII. sz.  

2. Szt. Mihály-templom, 1033. Hildesheim  
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3. Bencés apátsági templom, XIII. sz. Ják  

4. Ciszterci templom, XIII. sz. eleje, Bélapátfalva  

5. Szent István szarkofágja, XI. sz. (Székesfehérvár, István Király Múzeum)  

6. Háromkirályok dombormű, XII. sz. a pisai dóm bronzkapujáról  

7. Koronázási palást, XI. sz. (MNM)  

8. Magyar Szent Korona, XI-XIII. sz. (Parlament, Budapest)  

9. Királyfej Kalocsáról, XIII. sz. (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria = MNG)  

GÓTIKA 

1. Párizsi Notre Dame, 1163-1250.  

2. Amiens-i székesegyház, 1236-(1389)  

3. Ca d’Oro palota, XV. sz. Velence  

4. Cambridge-i King’s College Chapel, 1446-1515.  

5. Szent Vitus székesegyház, XIV. sz. Prága  

6. Nyírbátori (ma) református templom, XV. sz. vége  

7. Veleméri templom, XIV. sz.  

8. Vajdahunyad vár, XV. sz. Vajdahunyad  

9. Utolsó ítélet, XV. sz. 1/2. Kassa  

10. Uta és Ekkehard szobra, 1250. Naumburg, dóm  

11. Veit Stoss: Mária oltár, 1477-1483 k. Krakkó, Mária-templom  

12. Kolozsvári Márton és György: Szent György, bronz, 1373. (Prága, Národni Galeri) 

102. Mária halála a Chartres-i katedrálisról (üvegablak), XIII. sz.  

13. Cimabue: Trónoló Madonna, XIII. sz. vége (Firenze, Uffizi)  

14. Giotto: Szent Ferenc élete, freskósorozat, XIII. sz. vége (Assisi, San Francesco)  

15. Kolozsvári Tamás: Kálvária, 1427. (Esztergom, Keresztény Múzeum)  

16. M. S. Mester: Mária és Erzsébet találkozása a Selmecbányai oltárról, 1508. (MNG)  

17. Avignoni Pietf, XV. sz. (Párizs, Louvre)  

18. Képes Krónika, 1360 k. (Budapest, Országos Széchényi Könyvtár = OSZK)  

19. Szent László fejereklyetartó, 1425 e. (Győr, Székesegyház)  

20. Suki-kehely, XV. sz. közepe (Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár)  

21. Szent László legenda, 1420-as é. (Kakaslomnic)  

RENESZÁNSZ 

1. Santa Maria del Fiore, 1296-1436. Firenze  

2.  (Donato) Bramante: Tempietto 1502-1505 k. Róma (San Pietro in Montorio kolostor)  

3. (Andrea) Palladio: Villa Rotonda, 1550 u. Vicenza mellett  

4. (Antonio da Sangallo) - Michelangelo: Palazzo Farnese, 1514-1550. Róma  

5. Loire menti reneszánsz kastély: Chenanceaux, 1515 k.  

6. Vaszilij Blazsennij székesegyház, XVI. sz. Moszkva  

7. Budai vár és királyi palota, XIV-XVI. sz. és XVIII. sz., XIX-XX. sz. 127. Visegrádi 

királyi palota, XIV-XV. sz. 128. Bakócz-kápolna, 1506-1507. Esztergom  

8. Sárospataki vár, XVI-XVII. sz.  
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9. (Lorenzo) Ghiberti: A firenzei Battistero bronzkapuja (Porta del Paradiso), 1430-as é. 

131. Donatello: Gattamelata lovasszobra, bronz, 1447-1453 k. (Padova)  

10. (Andrea del) Verocchio: Colleoni zsoldosvezér lovasszobra, 1480-as é. (Velence)  

11. Michelangelo (Buonarotti): Pieta, márvány, 1498. (Róma, San Pietro)  

12. Michelangelo (Buonarotti): Dávid, 1504. (Firenze, Accademia)  

13. Michelangelo (Buonarotti): Lorenzo Medici síremléke, 1525. (Firenze, San Lorenzo-

templom sekrestyéje 

14. Donatello: Dávid, 1430-1435. (Firenze, Museo Nazionale)  

15. Visegrádi Madonna, 1480 k. (Visegrád, Mátyás Király Múzeum)  

16. Massaccio: Szentháromság, freskó, 1427 k. (Firenze, Santa Maria Novella)  

17. Fra Angelico: Krisztus levétele a keresztről, 1437-1440. (Firenze, Museo San Marco)  

18. Piero della Francesca: Krisztus ostorozása, 1470 k. (Urbino, Palazzo Ducale)  

19. (Sandro) Botticelli: Vénusz születése, 1485 k. (Firenze, Uffizi) 142. (Carlo) Crivelli: 

Angyali üdvözlet, 1486. (London, National Gallery)  

20. (Andrea) Mantegna: Pietà, 1506. (Milánó, Brera)  

21. Leonardo (da Vinci): Utolsó vacsora, 1495-1497. (Milánó, Santa Maria delle Grazie 

kolostor refektóriuma)  

22. Leonardo (da Vinci): Szent Anna harmadmagával, 1498. (London, National Gallery)  

23. Leonardo (da Vinci): Mona Lisa, 1503-1505. (Párizs, Louvre)  

24. Raffaello (Santi): Esterházy Madonna, 1507-1508. (Budapest, Szépművészeti 

Múzeum = SZM)  

25. Raffaello (Santi): Athéni iskola, freskó, 1509-1510. (Vatikán, Stanza della Segnatura)  

26. Michelangelo (Buonarroti): Utolsó ítélet, freskó, 1537-1541. Vatikán, (Capella 

Sistina)  

27. Giorgione: A Vihar, 1506 k. (Velence, Accademia)  

28. Tiziano (Vecellio): Urbinói Vénusz, 1538. (Firenze, Uffizi)  

29. Nyírbátori stallum, 1511. (MNM)  

30. (Jan) Van Eyck: Arnolfini házaspár, 1433. (London, National Gallery)  

31. (Rogier) van der Weyden: Angyali üdvölet (Párizs, Louvre)  

32.  (Albrecht) Dürer: Önarckép, 1498. (Madrid, Prado)  

33. (Albrecht) Dürer: Melankólia, rézmetszet, 1514. (Berlin, Staatliche Museen)  

34. ifj. (Hans) Holbein: (Jean de Dinteville és Georges de Selve) francia követek képmása, 

1533. (London,  

35. National Gallery)  

36. Id. (Pieter) Bruegel: Parasztlakodalom, 1567. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)  

37. El Greco: Krisztus az olajfák hegyén, 1579 u. (SZM) 

BAROKK 

1.  (Francesco) Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane, 1667. Róma 169. (Jules 

Hardouin)-Mansart: A Versailles-i palota, 1678 u. 170. Drezdai Zwinger, 1711-1722. 

171. Győri karmelita templom, 1721-1729.  

2. Esterházy-kastély, XVIII. sz. Fertőd  

3. Fellner Jakab: Líceum 1764. Eger  
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4. (Lorenzo) Bernini: Szent Teréz extázisa, márvány, 1647-1652. (Róma, S. Maria della 

Vittoria)  

5.  (Pieter Pauwel) Rubens: Amazonok harca, 1618. (München, Alte Pinakothek)  

6. Rembrandt (Harmensz van Rijn): A lövészegylet kivonulása (Éjjeli őrjárat), 1642. 

(Amsterdam, Rijksmuseum) Rembrandt (Harmensz van Rijn): Önarckép, 1665. (Köln, 

Wallraf Richartz-Museum)  

7. (Diego) Velazquez: Breda átadása, 1635-1636. (Madrid, Prado)  

8. (Diego) Velazquez: Udvarhölgyek, 1656-1657. (Madrid, Prado)  

9. Vermeer van Delft: Festő és modellje, 1665-1670. (Bécs, Kunsthistorisches Museum) 

184. (Michelangelo da) Caravaggio: Szent Pál megtérése, 1660 k. (Róma, S. Maria del 

Popolo)  

10.  187. Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc, 1712. (MNG)  

11. (Giovanni Battista) Tiepolo: Freskó a würzburgi érseki palotából, 1753.  

12. (Franz Anton) Maulbertsch: A pásztorok imádása, 1758. (Sümeg, r. k. 

plébániatemplom) 190. Chippendale bútorok 1740-1780. (pl. könyvszekrény vagy 

szék fonadékos háttámlával)  

KLASSZICIZMUS 

1. British Museum, 1823-1844. London  

2. Péchy Mihály: Nagytemplom, 1805-1821. Debrecen  

3. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, 1837-1847. Budapest  

4. Hild József: Főszékesegyház, 1839-1856. Esztergom  

5. (Antonio) Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke, 1789-1805. (Bécs, 

Augustinerkirche)  

6. Ferenczy István: A szépmesterségek kezdetei (Pásztorlányka), 1820-1822. (MNG)  

7. (Jacques-Louis) David: A Horatiusok esküje, 1784. (Párizs, Louvre)  

8. (Jean Auguste-Dominique) Ingres: A nagy odaliszk, 1814. (Párizs, Louvre)  

9. Id. Markó Károly: Visegrád, 1828. (MNG)  

10. Copf stílusú bútorok (pl. kétajtós szekrény 1790 k. vagy felnyitható öltözőasztal 

XVIII. sz. vége, Budapest, Iparművészeti Múzeum)  

ROMANTIKA, REALIZMUS 

1. Parlament, 1840-1865. London  

2.  (Alexander) Eiffel: Eiffel-torony, 1889. Párizs  

3. Feszl Frigyes: Vigadó, 1859-1865. Budapest  

4. Ybl Miklós: Operaház, 1875-1884. Budapest  

5. Steindl Imre: Országház, 1885-1894. Budapest  

6. A budavári Nagyboldogasszony plébániatemplom (Mátyás-templom), XIII-XV. sz. - 

1874-1896. Schulek Frigyes - restaurálás  

7. (Francois) Rude: Marseillaise, 1836. Párizs  

8. Izsó Miklós: Táncoló paraszt, terrakotta, 1870. (MNG)  

9. (Fancisco) Goya: 1808. május 3. 1814. (Madrid, Prado)  

10. (Caspar David) Friedrich: Vándor a ködtenger felett, 1818 k. (Hamburg, Kunsthalle)  
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11. (Théodore) Gérciault: A Medúza tutaja, 1818-1819. (Párizs, Louvre)  

12. 217. (Eugcne) Delacroix: A  szabadság vezeti a népet, 1831. (Párizs, Louvre)  

13. (William) Turner: Gőzhajó a hóviharban, 1842. (London, Tate Gallery)  

14. (Pavel Andrejevics) Fedotov: Leánykérőben, 1848. (Moszkva, Tretyakovszkaja 

Galerija)  

15. (Gustave) Courbet: Ornans-i temetés, 1849-1850 (Paris, Musée d’Orsay)  

16. (Jean-François) Millet: Kalászszedők, 1857. (Párizs, Louvre)  

17. (Ilja) Repin: Hajóvontatók a Volgán, 1873. (Szentpétervár, Russzkij Muzej)  

18. Borsos József: Nemzetőr, 1848. (MNG)  

19. Madarász Viktor: Hunyadi László siratása, 1859. (MNG)  

20. Székely Bertalan: Egri nők, 1867. (MNG)  

21. Munkácsy Mihály: Tépéscsinálók, 1871. (MNG)  

22. Szinyei Merse Pál: Majális, 1873. (MNG)  

23. Barabás Miklós: Bittó Istvánné, 1874. (MNG)  

24. Paál László: Út a fontenebleau-i erdőben, 1876. (MNG)  

25. Benczúr Gyula: Buda visszafoglalása, 1896. (MNG)  

IMPRESSZIONIZMUS, POSZTIMPRESSZIONIZMUS 

1. (Edouard) Manet: Reggeli a szabadban, 1863. (Párizs, Louvre)  

2. (Edouard) Manet: Claude Monet csónakműtermében fest (A bárka), 1874. (München, 

Neue Pinakothek)  

3. (Claude) Monet: A felkelő nap impressziója, 1872. (Párizs, Louvre)  

4. (Edgar) Degas: Balettiskola, 1874. (Párizs, Louvre)  

5. (Auguste) Renoir: A Moulin de la Galette, 1876. (New York, J. H. Whitney 

Gyűjtemény)  

6. (Georges) Seurat: Vasárnap délután, 1884-1886.  

7.  (Paul) Cézanne: Csendélet korsóval és gyümölcsökkel, 1887-1895. (Oslo, National 

galerie)  

8. (Vincent) van Gogh: Önarckép, 1890. (Párizs, Jeu de Paume)  

9. (Vincent) van Gogh: Út ciprusokkal (Országút éjjel), 1890. (Otterlo, Kröller-Müller 

Gyűtemény)  

10. (Paul) Gauguin: Mi újság? (Tahiti nők) 1892. (Drezda, Gemäldegalerie Neue Meister)  

EKLEKTIKA, SZECESSZIÓ, SZIMBOLIZMUS 

1.  (Antonio) Gaudi: Sagrada Familia, 1884-től Barcelona  

2. (Victor) Horta: Tassel-ház, 1892-1893. Brüsszel  

3. (Charles Rennie) Mackintosh: Glasgow-i Művészeti Iskola, 1898 k.   

4. Lechner Ödön: Postatakarékpénztár, 1899-1902. Budapest  

5. Schikedanz Albert: Szépművészeti Múzeum, 1899-1906. Budapest  

6. Kós Károly-Zrumecky Dezső: Madárház, 1908-1909. Budapesti Állatkert  

7.  (Auguste) Rodin: A csók, 1894. Párizs, Rodin Múzeum  

8. Fadrusz János: Mátyás király emlékmű, 1895-1902. Kolozsvár  

9. Mednyánszky László: Csavargófej, 1908-1910. (MNG)  
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10.  (Henri de) Toulouse-Lautrec: Ezek a hölgyek, 1895. (SZM)  

11. 1893. (Albi, Musée d’Albi)  

12. (Gustav) Klimt: A csók, 1907-1908. (Bécs, Österreichische Galerie) 260. (Edvard) 

Munch: Sikoly, 1893.  

13. 261. (Amadeo) Modigliani: Leányfej (Jeanne Hébuterne arcképe szemből), 1918. 

(Bern, mgt.) 262. Rippl-Rónai József: Kalitkás nő, 1892. (MNG)  

14. Ferenczy Károly: Madárdal, 1893. (MNG)  

15. Gulácsy Lajos: A varázsló kertje, 1904. (MNG)  

16. Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban, 1907. (MNG)  

17. Csók István: A keresztapa reggelije, 1932. (MNG)  

18. Rippl-Rónai József-Róth Miksa: Az Ernst Múzeum üvegablaka, 1912. Budapest  

19. Thonet bútorok, 1851-től (pl. Thonet hajlított hintaszéktípusa 1860 vagy Thonet kerek 

ülésű standard széke, 1859. évi típus)  

20. A pécsi Zsolnay gyár egy tárgya a századfordulóról  

XX. SZÁZAD ELSŐ FELE 

1.  (Walter) Gropius: A Bauhaus központi épülete, 1925-1926. Dessau (Frank Lloyd) 

Wright: Vízesésház, 1936. Bear Run (Pennsylvania)  

2. Molnár Farkas: Társasház, 1936. Budapest  

3. (Alexander) Calder: Cím nélkül, Mobil, 1945 (81x73x45, Calder Foundation, New 

York) 281. (Henri) Matisse: A vörös desszert, 1908. (Szentpétervár, Ermitázs)  

4. (Pablo) Picasso: Az avignoni kisasszonyok, 1907. (New York, Museum of Modern 

Art)  

5. (Pablo) Picasso: Guernica, 1937. (Barcelona)  

6. (Georges) Braque: A portugál nő, 1911. (Basel, Kunstmuseum)  

7. (Umberto) Boccioni: Az izmok dinamizmusa, bronz, 1913. (New York, Museum of 

Modern Art)  

8. (Marcel) Duchamp: Lépcsőn lemenő akt, 1912. (Philadelphia, Museum of Modern 

Art) 287. (Marcel) Duchamp: Forrás, 1917. (elveszett)  

9. (Franz) Marc: A kék ló, 1911. (München, Lenbachhaus)  

10. (Constantin) Brancusi: Alvó Múzsa, 1916. (Párizs, Musée d’Art Moderne)  

11. (Vaszilij) Kandinszkij: Sárga, piros, kék, 1925. (Párizs, Nina Kandinszkij 

Gyűjtemény)  

12. (Paul) Klee: Őszi hely, akvarell, 1921. (magántulajdon)  

13. (Kazimir) Malevics: Vörös négyzet, 1914. (Szentpétervár, Russzkij Muzej)  

14. (Piet) Mondrian: Kompozíció: Szürke struktúra színes síkokkal, 1918. (Zürich, Max 

Bill Gyűjtemény)  

15.  (Marc) Chagall: Az én kis falum, 1911. (New York, Museum of Modern Art)  

16. (Joan) Miro: Bohócfarsang, 1924-1925. (New York, Albright-Knox Gallery)  

17. (René) Magritte: A szóhasználat I. Ez nem pipa, 1928-1929. (New York, mggy.)  

18. (Méret) Oppenheim: Prémes csésze, 1936. (New York, Museum of Modern Art)  

19. (Salvador) Dali: A polgárháború előérzete, 1936. (Philadelphia Museum of Art)  

20. Nemes Lampérth József: Háttal álló női akt, 1916. (Budapest, MNG)  

21. Kassák Lajos: Képarchitektúra, fametszet, 1922. (Pécs, Janus Pannonius Múzeum)  
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22. Moholy-Nagy László: Fényrekvizítum, 1922-1930. (Eindhoven, Stedelijk van Abbe 

Museum)  

23. Szőnyi István: Zebegényi temetés, 1928. (Zebegény, Szőnyi Múzeum)  

24. Bernáth Aurél: Tél, 1929. (mgt.)  

25. Derkovits Gyula: Viharban, 1931. (mgt.) 306. Medgyessy Ferenc: Anya, 1932. 

(MNG)  

26. Vajda Lajos: Ezüst gnóm, 1940. (MNG)  

27. Egry József: Napfelkelte, 1940. (MNG)  

28. Breuer Marcell: csőszék 1926)  

A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELE 

1. Le Corbusier: Ronchamp-i kápolna, 1955.  

2.  (Pier Luigi) Nervi: Sportcsarnok, 1956-1957. Róma  

3. (Frank Lloyd) Wright: Guggenheim Múzeum, 1946-1958. New York  

4.  (Renzo Piano - Richard Rogers): Pompidou központ, 1971-1977. Párizs 321. 

(Friedrich) Hundertwasser: Bécsi (Löwengassei) lakóház, 1980-1982. Bécs  

5. Makovecz Imre: A Művelődés Háza, 1976-1982. Sárospatak  

6.  (Alberto) Giacometti: Az erdő (bronz), 1950. (Duisburg, Wilhelm Lehmbruck 

Gyűjtemény)  

7. (Henry) Moore: Kétrészes fekvő alak (bronz), 1959. (művész tulajdona)  

8.  (Baldaccini) César: Egy autó összenyomása, 1962 (fém) 328. Somogyi József: 

Martinász, 1953. (Dunaújváros) 329. Borsos Miklós: Madár tojással, 1968.  

9.  Jovánovics György: Részlet a nagy Gilles-ből, 1967-1968. (mgt.)   

10. Schaár Erzsébet: Az utca, 1974. (székesfehérvári kiállítás)  

11. (Jackson) Pollock: No 14. 1948. (Westport, Connecticut, mggy.)  

12.  (Francis) Bacon: Tanulmány Velázquez után: X. Ince pápa. 1953. (New York, mgt.)  

13. (Roy) Liechtenstein: Tzing, 1962. (Darmstadt, Karl Ströher gyűjtemény)  

14. (Andy) Warhol: Elvis, 1964. (Toronto, Art Gallery of Ontario)  

15. (Rober) Rauschenberg: Turkey, 1965. (Darmstadt, Karl Ströher gyűjtemény)  

16. Kepes György: Programozott fényjátékterv a bostoni kikötő számára, 1965-1967  

17. (Victor) Vasarely egy op-art műve  

18. (Joseph) Kosuth: Egy és három szék, 1965.   

19. Kondor Béla: Szent Antal megkísértése, 1966. (rézkarc) 347. Lakner László: Mosoly, 

1969. (Budapest, Kiscelli Múzeum)  

20. (Niki de) Saint Phalle: Fekete Nana, 1968-69. (Museum Ludwig, Köln)  

21. (Duane) Hanson: Nő bevásárló kocsival, 1970. (poliészter)  

22. Christo: Völgyzáró függöny, 1970-1972. (Colorado)  

23. Haraszty István: Kalitka, 1973. (Székesfehérvár, István Király Múzeum)  

24. (Claes) Oldenburg: Ruhacsíptető, acél, 1974. (USA, mggy.)  

25. Erdély Miklós: Hűség, 1979.  

26. 358. Bak Imre: Tao, 1993. (Budapest, Ludwig)  

27. Bukta Imre: Hajnali szabad permetezés, 1985. (Budapest, Ludwig)  

28. ef. Zámbó István: Új magyar népművészet II. 1987. (Budapest, Ludwig) 361. Maurer 

Dóra: Hommage f Joseph Hoffmann, 1990. (Budapest, Ludwig)  
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29. (FOTÓ  

30. (Eadward) Muybridge: Lovas fotók (1888 k.)  

31. Moholy-Nagy László: Önarckép (1922)  

32. (Alexander) Rodcsenko: Telefonáló nő (1923)  

33.  (Edward) Weston: Káposztalevél (1931) 379. (Andre) Kertész: Torzulás (sorozat) 

(1933)  

34. (Henri) Cartier-Bresson:Vasárnap a Marne partján (1938)  

35. (Robert) Capa: Kollaboránsnő Chartres-ból (1944)  

36. Escher Károly: Szénhordás  

37. Türk Péter: Osztályátlag I-II. 1979. (MNG)  

38. (Rineke) Dijkstra: „Oostende, Belgium, August 7, 1992,” from Beach Portraits, 1992.  

39. (Bill) Viola: Hat fej („Six Heads’ videó), 2000.  

40. Szabó Dezső: Expedíció VIII. 2001.  

41. Kimsooja: A tű asszony (Needle Woman, videó), 1997/2005.  

MAGYAR NÉPMŰVÉSZET 

1. Dél-dunántúli tornácos ház alaprajza (XIX. sz.-ból)  

2. Alföldi kontyosház (XIX. sz.-ból)  

3. Ácsolt láda Nógrád megyéből, Budapest, Néprajzi Múzeum (= NM) vagy Délkelet-

Dunántúlról (Pécs, Janus Pannonius Múzeum)  

4. Festett láda Komárom, Csongrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből (pl. a NM 

anyagából)  

5. Király Zsiga: Tükrös spanyolozással (XIX. sz.) (NM)  

6. Egy sárközi, egy somogyi és egy baranyai szőttes (párnahéj, párnavég, abrosz vagy 

komakendő) (pl. a NM anyagából)  

7. „Táblás”, vörös-fekete gyapjú szőttes Sóváradról (Románia) (Budapest, NM)  

8. „Ábrahámos”, hímzett párnavég Csík megyéből (Románia) (NM)  

9. Cifraszűr Békés és Hajdú megyéből (pl. a NM anyagából)  

10. Női ködmön Somogy, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből (pl. a NM 

anyagából)  

11. Egy csákvári cserépedény (kásástál, nagytál vagy korsó)  

12. Egy-egy cserépedény (tál, fazék, butélia vagy butykos) Hódmezővásárhelyről és 

Tiszafüredről  

13. Miskakancsó Mezőcsátról (1848.) (NM) 

EURÓPÁN KÍVÜLI KULTÚRÁK 

1. Húsvét-szigeti kőszobrok (Polinézia)  

2. Bábfigura (Wayang - Indonéziából) (NM)  

3. „Nazca vonalak”, Kr. e. 200-Kr. u. 350. (Peru) 412. Machu Picchu, XVI. sz. (Peru)  

4. Nagy Jaguár-templom (maja), 300-900. (Tikál)  

5. Halotti maszk IV-V. sz. (Teotihuacan, Párizs, Musée de l’Homme)  

6. A Nap Köve (azték naptár) XV. sz. (Mexico City, Nemzeti Antropológiai Múzeum)  

7. Totemoszlop Északnyugat-Amerikából (Drezda, Museum für Völkerkunde)  
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8. Cordobai nagymecset (IX-X. sz.)  

9. Kászim pasa dzsámija (1543-1546, Pécs)  

10. Királyfürdő (1566-1587, Buda)  

11. Gül Baba türbéje (Buda)  

12. Kethüda-dzsámi, minaret (VIII. sz. Eger)  

13. Ladik imaszőnyeg, 6 oszlopos (XVIII. sz. Budapest, Iparművészeti Múzeum) 423. 

424. Nagy Sztúpa (Kr. e. III-I. sz. Szancsi)  

14. Szúrja a Napisten, kősztéle (XIII. sz.)  

15. Siva Nataradzsa - Táncoló Siva (bronz) (XII-XIII. sz. Amszterdam, Museum van 

Aziatische Kunst)  

16. Kínai Nagy Fal, Csin-dinasztia (Kr. e. VI-III. sz. 220-ig)  

17. A „Tiltott város” - a pekingi császári palotaegyüttes részlete, a nagy csarnokkal, Ming- 

és Csing-korszak  

18. Föld alatti folyosórendszer a kínai „cseréphadsereg”-gel (Csin-si Huang-ti császár 

sírjához), Kr. e. 220-210. Lintong Hszian mellett  

19. Buddha és kísérői a Gyémánt szutrából (fametszet) (868.) (London, British Museum)  

20. Kacusika Hokusai: Déli szél és szép idő. A Fudzsijama harminchat képe sorozatból 

(1823-1829)  (Tokió,  

21. Heibonsha Publisher Ltd.)  

22. No-maszk (XVI. sz.) (Tokió, Nemzeti Múzeum) 
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6.2 Közösségi szolgálat – eljárásrend 

6.2.1 Háttér 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése kimondja, hogy 

„Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének 

igazolása.” Ezt első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező 

tanulóknak kell igazolniuk. 

A törvény meghatározza a közösségi szolgálat fogalmát is. 4. § (13) bekezdés: A „közösségi 

szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett 

keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és 

annak pedagógiai feldolgozása”. 

A fentiek alapján a MVI Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskolája megszervezi, és a 

2012/13-as tanévtől kezdve felmenő rendszerben bevezeti az iskolai közösségi szolgálatot. 

6.2.2 A közösségi szolgálatban részt vevő tanulók 

A törvény 97. § (2) bekezdése kimondja, hogy „Az érettségi vizsga megkezdéséhez a 

közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett 

érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.” 

6.2.3 A közösségi szolgálat szervezése 

A közösségi szolgálat szervezésével az igazgató egy koordinátort bíz meg. 

6.2.3.1 A koordinátor feladatai 

- a közösségi szolgálat menetének összeállítása, az éves munka ütemezése 

- az iskola diákjainak felkészítése az önkéntes szolgálatra 

- a munka megszervezése, és a diákok megfelelő helyre irányítása 

- kapcsolattartás együttműködő intézményekkel, esetleges új intézmények felkutatása 

- az elvégzett munka dokumentálása 

- a koordináló tanár folyamatos kapcsolatot tart a közösségi szolgálatot teljesítő 

diákokkal, akik beszámolnak élményeikről, tapasztalataikról, az esetleges 

problémákról. Ha szükséges, a koordináló tanár intézkedik, megoldást keres a 

problémákra 

6.2.3.2 A munkavégzés helye 

- a felkészítő és a záró foglalkozások az iskola területén zajlanak 

- a tényleges szolgálat fogadó intézmények területén vagy az ő szervezésükben egyéb 

helyen zajlanak 

6.2.3.3 Fogadó intézmények 

A fogadó intézmények fogadják a diákokat, biztosítják nekik a közösségi szolgálat 

lehetőségét. Biztosítják az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez 

szükséges feltételeket, továbbá megadják a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység 

ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését. 

Fogadó intézmény lehet minden egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális 

és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi, óvodás korú, sajátos 

nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős 

tevékenységet folytató szervezet, az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
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szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenységet végző szervezet, 

mellyel az iskola együttműködési szerződést kötött, illetve maga az iskola.  

Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és 

vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor 

nevét és feladatkörét. 

A közösségi szolgálat a fogadó intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására 

nem irányulhat. 

A tanulót fogadó intézménynek egészségügyi, illetve bűn- és baleset megelőzési tevékenységi 

területen minden esetben, szociális és jótékonysági területen szükség szerint mentort kell 

biztosítania. 

A koordinátor kapcsolatot tart a fogadó intézmények kapcsolattartó személyeivel. 

6.2.3.3.1 Az iskolával szerződésben álló intézmények 

Az iskolával szerződésben álló intézmények kapcsolattartóit az intézmények nevezik ki. 

Az önkéntes szolgálat tevékenységi körét szintén az intézmények határozzák meg. 

6.2.3.3.2 Az iskola, mint fogadó intézmény 

Az iskola saját keretein belül is adhat feladatot a közösségi szolgálatot ellátó diákoknak. Ez 

esetben a kapcsolattartó az IKSZ koordinátor tanár. Ilyen feladat lehet: 

- alsóbb évfolyamosok korrepetálása  

- az iskola, mint „Ökoiskola” tevékenységében való részvétel  

- iskolai feladatok és rendezvények szervezésében és lebonyolításában való részvétel.  

6.2.4 A közösségi szolgálat menete 

Az 50 órás közösségi szolgálat legalább 2, maximum 5 órás felkészítéssel kezdődik, és egy 3-

5 órás záró értékeléssel fejeződik be. Ezek az alkalmak az iskola területén zajlanak. 

6.2.4.1 A három évfolyamra elosztott közösségi munka menete 

- 9. évfolyam: 15 óra (felkészítéssel együtt) 

- 10. évfolyam: 20 óra szolgálat 

- 11. évfolyam: 15 óra (zárással együtt) 

Ettől az ütemezéstől indokolt esetben el lehet térni. 

6.2.4.2 A teljesítés szabályai 

- A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati 

idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem szá-

mítható be a teljesítésbe.  

- A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálat alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb 

három- illetve négy és fél órás időkeretben végezhető. Két teljesítés között megfelelő 

pihenőidőt kell a diáknak biztosítani a következő módon: 

o 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani 

o 16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát tevékenykedhet a tanuló 1 

nap pihenéssel 

o 16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta tevékenykedni, hetente ösz-

szesen 18 órát.  

- A szolgálatot a tanulók lehetőség szerint legalább párban végezzék, mert ez segíthet az 

élmények feldolgozásában és az esetlegesen fellépő nehéz helyzetek kezelésében. 

Mindemellett az egymás iránti segítségnyújtás kompetenciáját is fejlesztheti. 
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6.2.4.3 A munka éves ütemezése 

- tájékoztatás, a jelentkezési lapot is tartalmazó szülői beleegyező nyilatkozat kiosztása 

- a jelentkezési lapok beszedése 

- a diákok elosztása a szolgálati helyek szerint 

- felkészítés a 9. évfolyamosok részére 

- a szolgálattevők szolgálati helyre irányítása 

-  program lezárása a 11. évfolyamosok / szolgálatot befejezők részére 

6.2.5 A közösségi szolgálat dokumentálása 

- A diáknak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a 

közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, 

valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. Ezt a jelentkezési lapot a koordináló tanár 

szedi be és őrzi meg az igazgatóhelyettesi irodában. 

- A diák naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben 

és milyen tevékenységet folytatott. Ezt a naplót a fogadó helyen alá kell íratni.  

- A diák naplóját a koordináló tanár rendszeresen ellenőrzi. 

- A teljesített órákat a koordináló tanár aláírással jóváhagyott ellenőrzése után az osz-

tályfőnök az osztálynaplóba bevezeti. 

- A tanulók felelőssége az előre jelzett időpontok betartása. Ha valamilyen ok miatt a 

tanuló az előre jelzett időpontban mégsem tud megjelenni, erről köteles a fogadó hely 

kapcsolattartóját / az iskolai koordinátort értesíteni. 

- Az osztálynaplóban, a bizonyítványban és a törzslapon az osztályfőnöknek dokumen-

tálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését.  

o Év végi záradék az osztálynaplóban: A tanuló a tanévben … óra közösségi 

szolgálatot teljesített. 

o Év végi záradék a törzslapon és a bizonyítványban: A tanuló a…/… tanév-

ben… óra közösségi szolgálatot teljesített. 

o Záradék az 50 óra teljesítéséről a bizonyítványban: Igazolom, hogy a tanuló 

a….. /….. tanévig…….közösségi szolgálatot teljesített. 

o Záradék az 50 óra teljesítéséről a törzslapon és a bizonyítványban: A tanuló 

teljesítette a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez szükséges közösségi szol-

gálatot. 

- Érkező 9-12. osztályos tanuló esetén az előző iskola által kiadott igazolást a törzslap-

ban kell megőrizni, az addig teljesített órákat a fenti szabályok szerint az iskolai do-

kumentumokba bevezetni.  

- Tanév közben távozó tanuló esetén az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazo-

lást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az iskolában 

marad, a törzslapban. 

- A közösségi szolgálat tevékenységének lezárásaként a tanuló leírja a tapasztalatait, 

élményeit, véleményét, melyet az osztályfőnök közvetítésével eljuttat a koordináló ta-

nárnak. 

- A közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumokat az operatív igazgatóhelyettesi 

irodában kell megőrizni mindaddig, amíg az osztály minden tanulója nem teljesítette 

az előírt 50 órát. A lezárt dokumentáció a továbbiakban irattárazásra kerül. 

- A közösségi szolgálattal kapcsolatos összes irat megőrzési ideje 5 év.  

- A közösségi szolgálat elvégzéséről szóló naplót és igazolást addig kell megőriznie a 

tanulónak, míg nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizs-

gát tehet.  

6.2.6 Rendkívüli esetek 
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- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése kimondja, 

hogy „A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú ja-

vaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.” Ilyen tartalmú szakértői vélemény 

esetén az igazgató a határozatba belefoglalja a közösségi szolgálatról szóló mentesí-

tést, a tanuló ez alapján mentesül a közösségi szolgálat alól. 12. év végi bizonyítvá-

nyába és a törzslapra a következő záradék kerül: A tanuló a ….. sz. határozat alapján 

mentesült a közösségi szolgálat teljesítése alól. 

- Ha a szülő a közösségi szolgálathoz a beleegyező nyilatkozatot nem írja alá, a tanuló-

val neki kell fölkeresnie egy hónapon belül a koordináló tanárt. Ennek elmulasztása a 

tanuló számára az adott tanévben a közösségi szolgálat elmulasztását jelenti. 

- A tanulónak a testi épségét veszélyeztető vagy az emberi méltóságát sértő munkát jo-

gában áll megtagadni. Ilyen esetben ezt rögzítenie kell a naplóban, és azonnal jelezni a 

koordináló tanárnak. 

 

Pécs, 2018. január 1. 

 

 

 

 Takáts-Kaposi Laura 

 igazgató 
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6.3 Intézményi elvárások a pedagógusokkal szemben 

Pedagógiai módszertani felkészültség: 

 A tantervi követelményeknek, az adott osztály összetételének, érdeklődésének megfelelő 

ismeretanyag, módszer, eljárás megválasztása. 

 Kiemelten fontosnak tartjuk a tanulók együttműködését elősegítő 

páros és csoportos tanulásszervezési formák, 

kooperatív módszerek, 

projektmódszer, 

munkáltatás, szituációs játék, stb. rendszeres alkalmazását. 

 Differenciált tanulásszervezéssel a különböző képességű és helyzetű tanulók egyéni 

igényeinek figyelembe vétele 

az SNI-s, BTM-s tanulók határozatban foglalt kedvezményeinek, egyéni 

bánásmódjának érvényesítése, 

a tehetséges tanulók fejlesztése, tehetséggazdagítás, 

a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók hátránykompenzálása. 

 Az alkalmazott módszerek beválásáról visszajelzés kérése – a tanulók életkori 

sajátosságaihoz igazodva, az ön-és társértékelést is felhasználva, méréseket is 

alkalmazva. 

 A tanulók teljesítményének, kompetenciáik fejlődésének rendszeres mérése. A mérési 

eredmények elemzése, visszajelzés a tanulók számára. A mérési eredmények alapján saját 

pedagógiai gyakorlat megerősítése vagy megváltoztatása, továbbfejlesztése. 

 A szaktárgyi, módszertani és pedagógiai felkészültség folyamatos fejlesztése 

önképzéssel, kollégák egymás közti óralátogatásaival, továbbképzéssel. 

 A tanulók személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, tanuló többi tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához 

szükséges módszertani felkészültség. 

 Iskolánk küldetésnyilatkozatának megfelelően törekedjen minden pedagógus tanulóink 

differenciált fejlesztésére: „Ha a teknősbékát arra kényszerítjük, hogy úgy fusson, mint a 

versenyló – belepusztul. És ha a versenylónak nem engedjük meg, hogy gyorsabban 

haladjon, mint a teknős – ebbe a versenyló pusztul bele.” (Selye János). 

 A tanulók állapotának sokoldalú (értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapot) felmérése 

elsősorban az osztályfőnök feladata. Ezen ismeretekre minden szaktanár is támaszkodhat, 

de a tanulók értelmi képességeinek és érzelmi állapotának felmérése minden 

pedagógusnak kötelessége. 

 A pedagógus ismerje és alkalmazza a tanulók megismerésének technikáit (pl. kérdőív, 

megfigyelés, dokumentumelemzés, interjú). 

 A pedagógiai munka tervezésében és a tanítás-tanulás folyamatában jelenjen meg az 

egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés (az egyéni képességekhez, adottságokhoz, 

fejlődési ütemhez, szociokulturális háttérhez igazodva). 

 Érvényesüljön a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal (SNI-s, BTM-s, kiemelten 

tehetséges, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal) történő tervszerű, 

képességekhez és érdeklődéshez igazított egyéni foglalkozás. 

 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység. 
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 A közösség belső struktúrájának feltárása elsősorban az osztályfőnök feladata, aki az így 

szerzett információkat megosztja az osztályban tanító pedagógusokkal. 

 Toleráns, befogadó, együttműködésre ösztönző nevelési-tanulási környezet kialakítása, 

melyben minden tanuló értékesnek és elfogadottnak érezheti magát. 

 A közösség fejlesztése legyen jelen a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységekben 

egyaránt. 

 A pedagógus tevékenységével igyekezzen a konfliktusokat megelőzni, ugyanakkor 

legyenek probléma-megoldási és konfliktuskezelő módszerei is. A konfliktusok 

megelőzése és kezelése érdekében legyen állandó kapcsolat az egy osztályban tanító 

kollégák között, szükség esetén kérjen tanácsot a pedagógus az iskolapszichológustól. 

 A pedagógus vegyen részt az iskola közös feladatainak megvalósításában, kulturális 

életünkben, hagyományaink megőrzésében, projektjeinkben, stb. 

 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók. 

 Munkája megtervezése érdekében készítsen minden tanulócsoport 

tanóráihoz/foglalkozásaihoz éves tanmenetet a tantervek alapján. 

 Tanóráira tervszerűen készül, figyelembe véve: 

- a tervezési dokumentumokat, kiemelten: az iskolai pedagógiai programot és annak 

részeként a helyi tantervet 

- a pedagógiai célokat 

- a tanulási folyamatot 

- a tanulói tevékenységet 

- a fejlesztendő kompetenciákat 

- a tanulócsoport sajátosságait 

- a motiválást 

- a differenciálást 

- a tanulók előzetes tudását 

- a különféle módszertani megoldásokat 

 A pedagógus használja ki a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. 

 A pedagógus rendszeresen vizsgálja felül terveit, és az eredményesség függvényében 

módosítsa azokat. 

A tanulás támogatása: 

 A pedagógus a tanulócsoport sajátosságainak, aktuális helyzetének és a tananyagnak 

megfelelően alakítsa: 

- a tanulási környezetet 

- a tanulásszervezési eljárásokat (munkaformákat) 

- a feladatok mennyiségét és nehézségét 

- a tanuláshoz szükséges eszközöket (hagyományos és IKT) 

- a tanári segítséget 

- a motivációt, stb. 

 A pedagógus bizalmon alapuló légkört hozzon létre! Minél több pozitív, ösztönző 

visszajelzést adjon a tanulók számára! 

 A tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva alakítsa ki az önálló ismeretszerzés igényét 

és képességét, a tanulás iránti pozitív attitűdöt! 

 Törekedjen az önálló és kritikus gondolkodás fejlesztésére! 

 A pedagógus tevékenysége segítse a tanulókat a tanult ismeretek alkalmazásában! 

 Fejlessze a tanulók együttműködési képességeit! 
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 Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

 A tanítási-tanulási folyamatban megfelelően alkalmazza a diagnosztikus, fejlesztő és 

szummatív értékelést! 

 Használjon változatos, sokrétű értékelési módszereket! 

 Tanulóinak adjon folyamatos, fejlesztő szándékú, egyértelmű visszajelzéseket – írásban 

és szóban egyaránt! 

 A tanulási folyamat részeként segítse a tanulók ön-és társértékelési képességének 

kialakítását! 

 Az értékelés részeként 1-9. osztályban a pedagógus rendszeresen ellenőrzi a 

füzetvezetést: az egyéni feladatmegoldások ön-és társellenőrzését, a rendszerességet, a 

tananyag követhetőségét, a feladatok teljesítését. 

 Szaktanárként minden pedagógus köteles a munkaközösség által meghatározott számú és 

fajtájú számonkérést elvégezni, értékelni. (Lásd a munkaközösségi munkatervekben). 

 A pedagógus rendszeresen elemezze a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat, s 

ezek felhasználásával tervezze további pedagógiai munkáját. 

Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás: 

 Pedagógusaink azonosuljanak iskolánk küldetésnyilatkozatával és pedagógiai 

programjával. 

 Pedagógiai programunk szerint követelmény a pedagógusok számára a személyes 

példamutatás, a gyermekközpontúság, a tanulókkal való együttműködés. 

 A tanulók egyéni szükségleteiről szerzett információit, tapasztalatait a pedagógus ossza 

meg kollégáival. 

 Fontos alapelv a partnerség – a szülőkkel, a tantestület tagjaival, az iskola többi 

dolgozójával, más iskolákban dolgozó pedagógus kollégákkal, külső szervekkel, 

intézményekkel. 

 A pedagógus legyen aktív és együttműködő munkaközössége és a tantestület 

munkájában! 

 Pedagógiai munkavégzését jellemezze tudatosság, a problémák önálló, hatékony, a 

szabályozóknak megfelelő megoldása! 

 Kommunikációját is jellemezze a konstruktivitás. 

 Fejlessze önismeretét, legyen képes a önreflexióra. 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért: 

 A pedagógus legyen elkötelezett hivatása iránt! Ez nyilvánuljon meg a folyamatos 

szaktárgyi, módszertani és pedagógiai önfejlődés igényében is. 

 Pedagógiai munkáját felelősségvállalás jellemezze! 

 Adminisztrációs tevékenysége legyen pontos, naprakész! 
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6.4 Élményközpontú nyelvoktatás 

2018-ban az intézmény bekapcsolódott az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 

számú "Élményközpontú nyelvtanulás módszertani és tartalmi kidolgozása és megvalósítása 

középiskolás tanulók nyelvtudásának fejlesztésére a Pécsi Tudományegyetemen" című 

projektbe, melynek keretében az angol és német nyelvet tanuló diákok tanórán kívüli nyelvi 

foglalkozásokon, nyelvi napokon, nyári nyelvi táborokban és a célnyelvi országokba 

szervezett tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt. A Pécsi Tudományegyetemmel történő 

együttműködés alapja a 2018 májusában megkötött együttműködési megállapodás. A Projekt 

megvalósítási időszaka 2017. december 1. – 2020. december 30. 

A nem formális nyelvtanulás ezen formái a nyelvtanulás hatékonyságát, a nyelvtanulási 

motivációt és önállóságot hivatottak növelni olyan nyelvtanulási, nyelvoktatási módszerek és 

tanulásszervezési eljárások alkalmazásával, melyek 

 tanuló- és tevékenységközpontúak, fokozzák a tanulók aktívabb részvételét a 

nyelvtanulás folyamatában, 

 a tanulót életszerű idegen nyelvi kommunikatív feladatok elé állítják, 

 autentikus, a tanuló személyes érdeklődéséhez kapcsolódó tartalmakkal fejlesztik a 

receptív és a produktív nyelvi készségeket, 

 kooperációra épülnek és biztosítják a célnyelvi kommunikáció lehetőségét a társakkal 

való együttműködésben, 

 kihasználják a digitális technológia által biztosított idegen nyelvű információforrásokat, 

 a lehető legtöbb ponton kapcsolódnak a célnyelvi országok (virtuális) valóságához, 

 támogatják a tanuló személyre szabott nyelvtanulási környezetének kialakítását. 

A nyelvtanítás szakmódszertani eszköztárának megújítása érdekében az intézmény 

nyelvszakos pedagógusait továbbképzések segítik, melyeken elsajátítják az újszerű, tanuló- és 

cselekvésközpontú nyelvtanítási módszereket, az integrált tanítási környezetben alkalmazható 

eszközök és technikák használatát, és beépítik azokat mindennapi tanítási gyakorlatukba, 

amely ezáltal képes a tanulók idegen nyelvi kompetenciáinak hatékony fejlesztésére, 

változatos és differenciált tanulásszervezésre, valamint az önálló nyelvtanulás támogatására. 
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7. Legitimációs záradék 
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