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A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium pedagógiai programja

Bevezető
„…Nagyon fontos tehát a tanulás iránti igények, és ezzel párhuzamosan a tanulási lehetőségek
választékának a fokozása, különösen azok körében, akik eddig nem sokat profitáltak az
oktatásból. Arra kell törekedni, hogy mindenkinek legyen lehetősége kiválasztani a számára
megfelelő egyéni tanulási ösvényeket, ahelyett, hogy előre meghatározott tanulási utak
igénybevételére kényszerülnének. Mindez egyszerűen annyit jelent, hogy az oktatási és
szakképzési rendszernek kell az egyéni igényekhez és szükségletekhez alkalmazkodnia és nem
fordítva.”1
A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium 1990 óta működő alternatív gimnázium. A
célcsoportja 16-25 év közötti, egyrészt szegény, roma valamint állami gondozott fiatalok,
másrészt olyanok, akik családi hátterük, élethelyzetük miatt kénytelenek voltak középiskolai
tanulmányaikat félbehagyni, és ezáltal az elkallódás, lecsúszás veszélye fenyegeti őket,
valamint az iskolai lemorzsolódás által veszélyeztetett, deviáns életvezetésű fiatalok. Iskolánk
létrejöttét kettős érdek indokolta és fennmaradását indokolja ma is. Az egyik az érintettek
érdeke, akik elakadt vagy kisiklott életüket szeretnék rendbe tenni, újra sínre állítani.
Szeretnének tanulni, érettségit, majd esetleg diplomát szerezni, és a tanulás által boldogulni.
A másik a társadalom érdeke, hogy ezeket a tanulni képes és változni, a társadalomba
beilleszkedni, ott tanulással, munkával boldogulni akaró fiatal embereket erre képessé tegye.
Iskolánk alapításakor azt vállalta és vállalja most is, hogy a tanulás és személyiségfejlesztés
által segít az érintett fiataloknak, hogy körülményeikből kitörve, traumáikból felépülve,
betegségükből meggyógyulva, deviáns viselkedésüket hátrahagyva normális felnőtt életet
élhessenek. Ők ily módon felépülve nem veszik tovább igénybe az állam egészségügyi,
szociális, rendvédelmi, vagy akár büntetés-végrehajtási intézményrendszerét. Az ő képzésük,
fejlesztésük, támogatásuk tehát közösségi és egyéni érdekeket egyaránt megvalósít. 1990, az
alapítás óta több mint ezer fiatal szerezte meg iskolánkban a gimnáziumi érettségit, akik

1

(Memorandum on Lifelong Learning, Európai Bizottság, 2000.)
http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf
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részben tovább tanulva, részben munkába állva azóta is megállják helyüket, és hasznos tagjai
a társadalomnak.
Tanulóink képzése a kezdetek óta speciális módon történik, hiszen nem lehet azon a módon,
abban a rendszerben tanítani, fejleszteni, nevelni a kimaradókat, amelyből kimaradtak. Ők
azon kevesek, akikhez más utakat, más módszereket, más technikákat, más szemléletet kell
találni. Célcsoportunk különössége, egyedisége miatt lényegében egyéni tanítási-tanulási
utakra, módszerekre van szükségük. Ezt dolgozta ki a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium
1990-ben, amelynek működtetésére engedélyt kaptunk. 2004-ban A személyre szabott iskola
címmel készítettük el az első alternatív kerettantervünket, amelyet 2013-ben a megváltozott
törvényi szabályozásnak eleget téve újra akkreditáltattunk. A program működtetésére a
minisztertől mindkét alkalommal engedélyt kaptunk. Továbbra is azt tapasztaljuk, hogy ez a
modell a célcsoport eredményes reszocializálásában, képzésében sikeres. Ezért lényegi
változtatást nem tartunk indokoltnak. Pedagógiai programunk jelenlegi átdolgozását a
törvényi változás teszi szükségessé. Eddigi programunkat szeretnénk tovább működtetni.
Mivel az iskola társadalmi jelenségekre reagál, rugalmas, személyre szabott programjával
képes a változásokból fakadó problémákra válaszokat adni. Ezért célcsoportját, ha szükséges,
ki tudja terjeszteni akár a mélyszegénységben élő családok, akár magasabb társadalmi
státuszú családok gyermekei irányába.
Az elmúlt évtizedekben a világban lezajló radikális változások mint a digitális forradalom vagy
a globalizáció számos következménye új kihívások elé állítják a felnövekvő generációkat.
Ezeket észlelve a tantervünk adta lehetőségeken belül próbálunk reagálni módszertanilag és
tartalmilag is az új szükségletekre.
A digitális technológia, az internet használata új információszerzési, tanulási és
kommunikációs módokat tesz lehetővé és vár el. Mindemellett hatalmas mennyiségű
információ áll rendelkezésünkre, sőt áraszt el bennünket. Ezek kezelésére, szelektálására,
befogadására, integrálására alkalmassá kell válnunk. A technológia, részben a gazdaság
elvárásainak változásával a munkaerőpiacon a korábbiakhoz képest más, új készségek,
képességek, más szerkezetű tudás segítségével lehet boldogulni. Ennek alapeleme az
élethosszig tartó tanulás képessége, valamint a kulcskompetenciák fejlesztése. Rendkívül
jelentős változást idéz elő a fiatalok személyes és szociális életében, hogy életüket egyre
inkább a közösségi média terében élik. Az ezzel járó következményekkel az iskolának
számolnia, előnyeit a fiatalok számára kiaknázni, hátrányait kompenzálni kell.
5

Gyorsan változó világunkban ugyanakkor a fiataloknak nem csak új tudásra, képességekre van
szükségük. Legalább ennyire fontos, hogy megismerjék gyökereiket, amelyekhez személyesen
és kisebb, nagyobb közösségeikben tartoznak. Képesek legyenek kapcsolódni szűkebb, tágabb
otthonukhoz, valamint az előző generációkhoz. Képesek legyenek velük és értékeikkel
párbeszédbe kerülni. Találkozzanak a hagyományokkal, és képessé váljanak azok ápolására,
illetve legyen igényük a hagyományteremtésre. Ezek, az identitás kialakulását és
megerősítését szolgáló folyamatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fiatalok érett, felnőtt,
integrált személyiséggé váljanak. Mindezek beépítése a tanítási-tanulási és nevelési
folyamatba új feladatokat, módszereket és megközelítési módokat tesz szükségessé.
A program sok ponton nagy hasonlóságot mutat, illetve megegyezik a finn osztály nélküli
gimnázium (luokaton lukio) tanulási modelljével.
Az osztály nélküli gimnázium kiépítése nem öncélú innováció volt. Finnország már a korai
kilencvenes években elkötelezte magát az élethossziglani tanulás mellett. Ez a döntés nagy
terheket (tananyag, tanítási idő) vett le a hároméves gimnáziumról, hiszen a megtanulandó
tudásanyag elsajáítására, ismétlésére vagy éppen felfrissítésére a felnőttkori tanulás bőséges
időkeretet kínál. Mód nyílt tehát a felszabaduló időt olyan célokra használni, mint a tanulási
motiváció erősítése valamint az önálló tanulásszervezés (tájékozódás, önismeret,
döntéshozatal, kommunikáció, korrekciós képesség) kompetenciáinak fejlesztése.2

Az alábbi pedagógiai program a korábbi programunk újraszerkesztett és kiegészített változata.
Más szerkezetben, de tartalmazza az előző nevelési programjainkat, mert azok szerves
folytatásaként tekintünk a jelenre. Azokat a gondolatokat, amelyeket több mint két évtizede,
az első program írásakor fogalmaztunk meg, most is igaznak érezzük, és az akkori gyakorlat
képezi máig alapját működésünknek. Pedagógiai szemléletünk legmeghatározóbb alapvetése
a személyközpontúság, pedagógiai munkánk fókuszában a teljes személyiség áll, amelyre
integráns egészként tekintünk. A nevelési-oktatási folyamatot csak egységesként tudjuk
2

Timo Korhonen, Jari Lavonen: A New Wave of Learning in Finland: Get Started with Innovation. In: Educating
for the 21st Century. Perspectives, Policies and Practices from Around the World. Szerkesztők: Choo, S. Sawch,
D., Villanueva, A., Vinz, R., Springer, 2017
Pasi Sahlberg: Educational Change in Finland. In: Second International Handbook of Educational Change. 2009
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/1_curriculum_in_finland.pdf
A rendszer nagyon alapos és kiválóan áttekinthető leírását adja Haapavesi település középiskolájának honlapja:
https://peda.net/haapavesi/haapaveden-lukio/ojs/to/luokaton-lukio
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értelmezni, nehezen tudjuk szétválasztani egyes elemeit. Ezért az alábbi szövegben többször
felbukkannak ugyanazok a gondolatok más-más szempontból megközelítve, különböző okok,
jelenségek, és megközelítési módok kiindulópontjaként. Ezek, bár ismétlésnek tűnnek,
valójában azt a komplex pedagógiai modellt próbálják alaposan bemutatni és leírni, amely
minden egyes elemében egymást erősítve ugyanazt a célt szolgálja, a közoktatásból kimaradó,
vagy abban veszélyeztetett fiatalok mentálhigiénés gondozását, személyiségfejlesztését,
reszocializálását, gimnáziumi oktatását, érettségire és az élethosszig tartó tanulásra
felkészítését.
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1. A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium fejlődése és eredményei
o a Belvárosi Tanoda megalakulása, fejlődése
o eredményeink
O a Belvárosi Tanoda érettségijének értéke

A Belvárosi Tanoda megalakulása és fejlődése
A Belvárosi Tanoda Alapítvány egyéves felkészítő munka után, 1990 őszén kezdte meg
működését. Tevékenységének céljaként a 16-25 éves, középiskolákból kimaradt, nehéz sorsú,
kallódó, valamint deviáns fiatalok megkeresését, gondozását, képzését, mentálhigiénés
ellátását jelölte meg. E cél megvalósítása érdekében alakult meg - ugyanebben az évben - a
Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium, amely személyközpontú módszerrel dolgozó,
érettségire felkészítő gimnázium, ahol a diákok a nappali rendszerű iskolai oktatásban
tanultak, és tanulnak ma is.
A tanulás-tanítás folyamata és módja, valamint módszerei azonban eltérnek a hagyományos
szerkezettől és módszerektől. A diákok egyéni képességeikhez és igényeikhez igazodó tanulási
programok szerint haladhatnak, amiket szerződésekben rögzítünk. Az évfolyam és
osztályszerkezet helyett - az egyén igényeihez ennél jobban igazítható - tanulócsoport
rendszert alkalmazzuk, így minden diák minden tantárgyból a számára legmegfelelőbb
haladást és tananyagot biztosító csoportokban tanulhat. Érettségi vizsgát egy általunk felkért
független vizsgabizottság alkalmazásával szervezünk.
A tanítás szerves része a tanulás tanítása és az egyéni fejlesztés. A tananyag összeállítása és a
tanítási módszerek tekintetében is a személyközpontúság a meghatározó.
Az egyéni fejlesztést szolgálja a segítő párrendszer is, mely biztosítja az esetkezelés
lehetőségét, az életvezetési, szociális és pszichés problémák folyamatos gondozását. Magunk
számára is meglepetést okozott, hogy a személy erősödése, a személyiség változása az iskolai
munka eszközeivel megváltoztatja diákjaink tanuláshoz való viszonyát is. A tudás értékké, a
tanulás örömforrássá válik, mert megtanulnak tanulni, s ezt a mai napig nagyon fontos
eredménynek tartjuk. A tanulási folyamat így a segítő munka szerves részét jelenti a
Tanodában, melynek személyiségformáló ereje is van.
A Tanoda működésének máig is érvényes alapelveit és elemeit alkalmaztuk már ekkor: a
személyes problémák gondozása (segítő pár rendszer, egyénizés, esetkezelés) és tanítás egy
8

helyen; személyre szabott tanulási program és módok; szerződéses rendszer; stábmunka;
világos követelmények és szabályok; a diákok és a hozzánk jelentkező fiatalok igényeire
folyamatosan reagáló illetve ahhoz igazodó tevékenységfejlesztés.
Az intézmény óriási fejlődésen, változáson ment keresztül. Sokat tanultunk, s így a munkánk
minősége is sokat változott úgy a tanítás, mint a gondozás tekintetében. Megfogalmazódtak
a Tanoda-módszer területei, formát öltöttek összetevői. Ezt nagyban elősegítette, hogy a
szakma az első évtől kezdve nagy érdeklődéssel fordult a Tanoda felé. Minden évben sok
látogatót, hospitálót, terepgyakornokot fogadtunk, fogadunk és tanítottunk. Több
felsőoktatási intézmény terephelye vagyunk (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Károli Gáspár Református Egyetem, Tanítóképző Főiskolai Kar, Apor
Vilmos Katolikus Főiskola, Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet, Kaposvári Egyetem,
stb.). Az eltelt években számos szakdolgozat és PhD dolgozat született a Belvárosi Tanodáról.

Eredményeink
Mára biztosan állítható, hogy a Tanoda munkája már nem kísérlet. Tevékenységünk életképes,
szükséges és eredményes. A gyakorlati munka során kialakult egy speciális tudás - pedagógia,
segítő-oktató foglalkozás, esetkezelési gyakorlat -, s létrejött egy olyan alapstruktúra és
működési mód - Tanoda-módszer -, amelyről úgy véljük, hosszú távon is alkalmazható az adott
ifjúsági csoport iskolai keretek közötti kezelésében.
Mit tekintünk legfontosabb eredményeinknek?


a rendszeres iskolába járás alapvető változást jelent a velünk dolgozó fiatalok
életmódjában (strukturálja és betölti életüket);



a tudás értékké válik a tanodás diákok között;



további életükre vonatkozóan célok fogalmazódnak meg;



a tanodás fiatalok sikeres érettségi vizsgát tesznek;



a Tanodából megerősödve mennek el, újra hisznek önmagukban;



a tanodás diákok megtanulják kezelni a másságot;



értelmes feladatokat tudunk kínálni;
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terepe tudunk lenni a személyiség fejlődésének, változásainak;



olyan értékeket képviselünk, melyekbe a serdülők kapaszkodhatnak;



a Tanodában senkinek nincs szüksége titkolódzásra, problémáit nyíltan vállalhatja;



diákjaink megtanulják, hogy törődni kell társaikkal, egymással, a légkör támogató,
egymásra figyelő;



a tanár-diák kapcsolat a szereteten, bizalmon alapuló együttműködő kapcsolat, melyre
támaszkodni lehet, s ami minta az emberi kapcsolatok további alakításához;



diákjaink szeretik a Tanodát, otthonuknak tekintik, minden gondjukat, örömüket ide
hozzák, megosztják segítőikkel és egymással;



a segítésen alapuló tanár-diák kapcsolat megtartó erejű;



a munka felszabadult, vidám légkörben folyik, az iskola a kellemes, fontos életterek
közé tartozik;



a fluktuáció a személyzet körében alacsony;



a Tanoda szellemi és gyakorlati műhely.

Úgy látjuk, hogy a Tanodában végzett diákok a bekerülési állapotukhoz képest valóban éretten
távoznak. Nálunk az érettségi vizsga az ismeretanyag tekintetében egy átlagos magyar
középiskola színvonalának megfelelő, az életismeretek és az önismeret tekintetében annál
jobbnak mondható. Jelentősége diákjaink számára elmondhatatlanul nagy, az érettségi
bizonyítványok kiosztása a Tanoda talán legnagyobb ünnepe.

A Belvárosi Tanoda érettségijének értéke
A Tanoda érettségijének értéke nem mérhető pusztán a megszerzett osztályzatok átlagával
vagy a tudásszintekkel. Az érettségire való felkészítés nálunk egy összetett, tanulmányi és
személyiségfejlesztő munkát egyaránt magába foglaló folyamat. Így értékét is ebben a
kontextusban lehet csak vizsgálni.
Bár munkánkban valódi végcélként nem az érettségi vizsga megszerzését jelöltük meg, hanem
a bekerülő fiatal képességeinek megismerését, és az e képességekhez mért életút közös
alakítását, az elmúlt évek során diákjaink túlnyomó többsége sikeres érettségi vizsgát tett. Úgy
véljük, ez elsősorban nagyon intenzív személyre figyelő módszerünk és munkánk eredménye.
Gyakran talán túl nagy energiát is fektetünk egy-egy diák érettségire való felkészítésébe,
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rengeteg külön foglalkozással, de nehéz lenne a sok évi közös munkát félbehagyni vagy
megszakítani. Fejlődésük, változásaik, életvezetésük lassú rendeződése mindig újra és újra
energiát és hitet ad a további munkához. A sok hátrány fokozatos leküzdése, mellyel a
Tanodába érkeznek, mindig meggyőző érv a munka folytatása mellett. A legfontosabb pedig,
hogy megtanulnak és sokan megszeretnek tanulni, igényük alakul ki a szellemi munkára. Úgy
gondoljuk, ez talán fontosabb eredmény az aprólékos tárgyi tudásnál, hiszen ha a művelődés
iránti igény az életforma részévé válik, fokozatosan pótolhatók a hátrányok, a tanulási
képesség pedig napjainkban fontos része a munkavállalásnak. Nem is beszélve arról, hogy
bármilyen területen dolgozzék is valaki, a művelt vagy arra igényt formáló ember nyitottabb,
toleránsabb s kreatívabb, ez pedig a mindennapi élet minőségét formáló tényező.
Fontos megemlíteni azt is, hogy minden Tanodában érettségizett diák úgy látja, máshol
képtelen lett volna erre a teljesítményre. Ez annyit jelent, hogy egy deviáns életút,
munkaképtelenség helyett - ami a társadalom szempontjából az emberi tényezőkön túl
konkrét anyagi kár is - önálló életvezetésre, tanulásra és munkára képes emberekké válnak.
Gimnáziumi tanulmányaik befejezése után diákjaink folytatják a tanulást a felsőoktatásban
vagy felnőttoktatás keretei között, illetve munkába állnak. Az érettségi vizsga utáni
beszélgetéseken diákjaink mindig értékelik a maguk teljesítményét és elmondják, mit jelent
számukra ez a vizsga, valamint azt, hogy mit kaptak, mit tanultak tanodás éveik alatt. Úgy látják
és mi is, akik itt dolgozunk, ezt tekintjük a legnagyobb eredménynek és a tanodás érettségi fő
értékének, hogy az itt végzett fiatalok az érettségi idejére reális önismerettel rendelkező
emberekké válnak. Tudják, mire képesek vagy mire nem, és céljaikat hogyan érhetik el. A
kilátástalanság, életképtelenség, az unalom, a problémákba fulladás és az önpusztító
viselkedésmódok helyett tenni és élni akarás, az önbecsülés, a tervezgetés jelenik meg. Az
emberi kapcsolatokat tiszteletben tartó és azt nagyra értékelő, bizalommal és elfogadással teli
légkör hitet ad. Ez fontos útravaló, mert segít a felmerülő problémák leküzdésében. A segítő,
toleráns

magatartás

személyiségük

részévé

válik.

Nyitottabban

és

őszintébben

kezdeményeznek és alakítanak kapcsolatokat. S talán kortársaikhoz és az átlagos viselkedési
módokhoz képest is toleránsabban viszonyulnak a mássághoz vagy az emberi problémákhoz.
Ugyanakkor megtanulják, hogy bizonyos szabályokat akkor is be kell tartani, ha azok nem
kedvükre valók, s érdemes fegyelmezetten és elfogadón viselkedni olyan helyzetekben,
melyek nem feltétlenül szimpatikusak számukra, mert ez saját boldogulásuk feltétele is.
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2. A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumban folyó nevelő-oktató munka
pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
o a Belvárosi Tanoda diákjai
o célok, feladatok
o működési mód, eszközök

A Belvárosi Tanoda diákjai - Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos
pedagógiai tevékenység helyi rendje
A Tanoda céljainak és feladatainak megfogalmazását kizárólag a választott diákcsoport
igényei, állapota határozhatja meg. Megalakulásunkkor is az ő igényeikből indultunk ki, s ezt a
megközelítést tartjuk ma is a leghatékonyabbnak. A Tanoda nem alkalmaz egyetlen pedagógiai
módszert

sem

kizárólagosan.

Egyfajta

eklektikusság

jellemzi,

melynek

alapja

a

személyközpontúság. Az egyén megismerése, problémáinak megértése és az ezeken való
közös gondolkodás sokféle útja tevékenységünk szervező magja.
A céljaink és feladataink meghatározásakor eddigi tapasztalatainkat, a kimaradó fiatalok
jelenleg érzékelhető állapotát és igényeit vesszük figyelembe. Fontosnak tartjuk bemutatni,
kikkel dolgozunk, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tapasztalatunkat sem, hogy az eltelt
évek alatt ezen ifjúsági csoport, a „kimaradók” állapota folyamatosan romlott, s nem látjuk
annak jelét, hogy ez a folyamat pozitív irányban mozdulna el.
A Tanoda diákjainak összetétele családi, szociális, az egyéni probléma jellege és a tudásszint
szempontjából is nagyon heterogén. Ez egyrészt abból fakad, hogy a középiskolákból való
kimaradásuk oka sokféle: viselkedési problémák, beilleszkedési zavarok, tanulmányi
problémák, magas vagy adott esetben túl alacsony követelményszint miatt, betegségek,
életvezetési nehézségek, különféle függőségek, krízishelyzetek, az iskolai normák és légkör
elfogadhatatlansága, zavaros családi háttér a leggyakoribb tényezők. Másrészt széles skálán
mozog - és nem csak iskolatípustól függően - a hozott tudás. Gyakori az iskolai előéletekben a
rövid idő alatt több iskolával ill. iskolatípussal való próbálkozás, és ezáltal az iskolai jellegű
kudarcélmények halmozódása. Egységesen jellemzők ugyanakkor:


életvezetési zavarok;



az önismeret hiánya;



önbizalomvesztett állapot;



életesélyeik és céljaik tisztázatlansága;
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kudarc a hagyományos iskolákban;



a tanulási képességek fejletlensége;



szorongás teljesítményt elváró helyzetektől (pl.: vizsgahelyzet);



tudásvágy;



biztonságos felnőtt kapcsolat/ok hiánya;



segítség- és szeretetéhség;



bizonytalanság;



magányosság.

Diákjaink élettörténetei fiatal koruk ellenére általában igencsak eseménydúsak és megrázók.
Lelkiállapotukban - az adott esetben igen szélsőséges szociális helyzetbeli különbségek
ellenére - felfedezhető valamiféle hasonlóság. Mindannyian túl korán értek felnőtté,
miközben érzelmileg sok esetben gyermekek maradtak. Magányosak, szorongók és
tanácstalanok. A törődés és szeretet hiánya, a sok megaláztatás gyakran veszélyes, bár
átmeneti megoldást és rövid örömöket kínáló magatartásformák felé sodorja őket. Másokat
betegségük, pszichés problémáik vagy testi fogyatékosságuk akadályoz a normális
életvitelben, fejlődésben, tanulásban, kapcsolatalakításban. Viselkedésük - és gyakran
külsejük is - szembetűnő másságokat hordoz az átlagoshoz képest, és ez nemcsak az
iskolákból, de gyakran a családból és más intézményes vagy informális kapcsolatokból is
kirekeszti őket.
Sokféle probléma, deviánsnak ítélt viselkedési mód és élethelyzet jelenik így meg a
Tanodában, melyek közül kizárólag az értelmi fogyatékosságot tekintettük kizáró oknak a
felvételnél. Az egyes problémák gyakran összefonódnak és halmozottan jelentkeznek, vagy
egymást hívják életre. Sok esetben maga az iskolából való eltávolítás és ily módon a
kortárskapcsolatok és napi feladatok elvesztése, az életcélok elbizonytalanodása indít el egy
„deviáns karriert”. Ez a helyzet ugyanis számukra a lelkileg feldolgozhatatlan kirekesztettség
és alkalmatlanság érzését, átélését jelenti szinte minden esetben.
A Tanodába ilyen előzmények után, különféle veszélyekkel teli vagy magányos, a
személyiséget mindenképpen romboló életmód részeseiként, de abból kiutat remélve
kerülnek. Megoldandó gondjaik skálája igen széleskörű:


viselkedési zavarok;



jelentős tanulás-módszertani hiányosságok;



tanulási zavarok;
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szocializációs zavarok;



szenvedélybetegségek;



különféle szubkultúrák befolyása;



szélsőségesen rossz szociális körülmények;



állami gondozottság;



etnikai kisebbséghez tartozásból fakadó hátrányok, kirekesztés;



hosszabb ideig külföldön tartózkodás, tanulásból fakadó hátrányok;



pszichés, pszichoszomatikus tünetek (szorongások, kényszerek, táplálkozási zavarok,
mániás depresszió, stb.);



egyéb pszichés fejlődési zavar;



beszédhibák;



kommunikációs sérülések, gátak;



bűnöző életmód.

A labilis pszichés állapot, az életvezetési rendezetlenségek, a szociális gondok és ezekkel
párhuzamosan a tanulási képességek elmaradottsága, s mindebből következően az
önbecsülés szinte teljes hiánya és a szorongások elhatalmasodása jellemzi a középiskolákból
kimaradó fiatalokat. Egyre lehetetlenebb és szívszorongatóbb élethelyzetekkel és állapotokkal
találkozunk. Szétesett családi háttér, az állami gondozottság, a szenvedélybetegségek, a
pszichés zavarok, a kriminális életvezetés, a börtönlét, a szegénység, a hajléktalanság egyre
nagyobb számban megjelenő problémák a Tanodában. A tanulás iskolán kívüli feltételei pedig
egyre kevésbé adottak.
Ezekre a problémákra próbál a Tanoda mint ifjúságsegítő intézmény a segítő és oktató munkát
egységként értelmezve és alkalmazva reagálni, s a fenti gondokra személyenként megoldást
találni.

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium szakmai, pedagógiai céljai és feladatai
A Belvárosi Tanoda tevékenységének lényege, hogy diákjai számára, velük közösen személyre
szóló életesélyeket fogalmazzon meg, s őket olyan pszichés, fizikai és tudással felvértezett
állapotba hozza az érettségi idejére, hogy esélyeikkel önállóan is élni tudjanak.
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A fiatalok elsődleges céljukként mindig az érettségi vizsga megszerzését jelölik meg, ahhoz
azonban, hogy ez sikerüljön a többi problémájukat is kezelni kell. Ezért a Tanoda egy olyan
komplex személyközpontú szemléletű módszert fejlesztett ki, amely a nevelés-oktatás célját
egységként értelmezve és kezelve, az oktatást és a mentális gondozást együtt valósítja meg.
A módszer lényege, hogy a fiatalok problémáira személyenként igyekszik reagálni és velük
közösen megoldást találni. Legfontosabb jellemzője a személyközpontú megközelítés és
bánásmód. Ez a módszer egy 30 éve folyó műhelymunkában érlelődött és minden elemében
kipróbált, jelenleg is működő modell. Sokévi tapasztalat bizonyítja a személyközpontú
bánásmód, a segítő párrendszer, az osztott érettségi (ami a Belvárosi Tanodában 1990 óta
gyakorlat, és az új érettségi rendszerben 2005-től bizonyos tantárgyakból előrehozott
érettségi néven minden iskola számára lehetséges), a kurzusrendszer, a stábszerű vezetés
működését középiskolai keretek között. A nevelés-oktatás általános célja a diákok gimnáziumi
képzése, kétszintű érettségire való felkészítése. Mindezt e program személyközpontú
szemléletmóddal, személyre szabott tanulási program biztosításával kívánja megvalósítani.
A fiatalok rendkívül heterogén képet mutatnak
- a készségek, képességek,
- a hozott tudás,
- a szociális
- és szociokulturális háttér,
- mentális érettség tekintetében.
A célcsoport jellemzői:
- nagyrészt hátrányos helyzetűek, állami gondozottak,
- különböző tanulási, szociális, mentális, életvezetési problémákkal küzdenek,
- részben sajátos nevelési igényűek,
- és vagy roma, vagy egyéb kisebbség tagjai,
- a középiskolásoknál idősebb korosztály életkori sajátosságaiból fakadóan sajátos ellátást
igényelnek.
A célcsoport sajátos igényei miatt az iskola feladata, hogy a gimnáziumi tananyag elsajátítása,
az érettségire való felkészítés mellett segítse a tanulással, szocializációval kapcsolatos gátak,
szorongások leépítését; fejlessze a fiatalok tanulási és kommunikációs kedvét, készségét,
képességét, a megfelelő önértékelés kialakulását. A legfontosabb nevelési célként a helyes
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énkép, a felelősségérzet és az önálló életvezetés kialakítása fogalmazható meg, míg a fő
oktatási cél az érettségire való felkészítés. E célok elérésében fontosak az alábbi részfeladatok:
- a korábban szerzett gátlások oldása;
- problémamegoldásra nevelés;
- tanulásra, vizsgára, érettségire, felvételire, vagyis az élethosszig tartó tanulásra való
felkészítés;
- a megfelelő önértékelés elősegítése, az önbizalom fejlesztése;
- önállóságra és egyben felelősségtudatra nevelés;
- az életfeladatok (pl. pályaválasztás) megoldására való felkészítés;
- a szociális alkalmazkodást elősegítő társadalmi minták, értékek közvetítése a diákok felé
- olyan iskolai légkör megteremtése, amelyben elsődleges érték a személy, ugyanakkor
meghatározó szerepe van a közösségnek.
A cél az önálló, önmagát ismerő és elfogadó, problémáit kezelni képes, személyes céljait
megfogalmazó,

harmonikus

személyiség

alakítása.

Legfontosabb

alapelvünk

a

személyközpontúság, az egyén ill. az egyéniség tiszteletben tartása, az egyedi adottságokhoz
igazodó, azokból kiinduló személyiségfejlesztés és tanítás.
Olyan pedagógiai gondolkodás- és szemléletmód megvalósítására törekszünk, mely nem a
diák teljesítményét helyezi előtérbe, hanem személyét, emberi lényét mint alakítható egészt
kívánja megközelíteni, megérteni és megajándékozni a változás és fejlődés lehetőségével.
Olyan iskolát kívánunk működtetni, ahol a diákok és tanárok biztonságban érzik magukat,
amely bizonyos értelemben otthona is a hozzánk járó fiataloknak, ahol a tanórák és egyéb
foglalkozások a személyiségfejlődés terepei, s ahol a diákok tartalmas emberi kapcsolatokra
és értelmes tevékenységekre találnak.
Közösségi oktatást igyekszünk megvalósítani, amely az iskolát mint irányító eszközt használja
fel annak érdekében, hogy összehozza és összetartsa azokat az embereket, akik tenni kívánnak
valamit a kimaradásból, peremre szorultságból, kilátástalanságból fakadó viselkedésmódok
megértő, elfogadó szemléletének és kezelésének alakításáért, vagy az ezzel kapcsolatos
problémák megoldásáért.
A diákokkal való bánásmódunkat az integráció szellemében és eszközeivel valósítjuk meg.
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E célokat - eddigi tapasztalataink szerint - kizárólag azzal az egyénre minden értelemben
figyelő, komplex működési móddal lehet elérni, amely gondozás/esetkezelés, képzés/tanulás,
szabadidős tevékenység szervezés/bonyolítás egysége.
Ez egész napos működést, a tanítás-tanulás - szabadidő - életvezetés egységes átgondolását,
szervezését, támogatását, s hosszú időn át állandó személyzetet kíván meg. Az itt dolgozók
elsődlegesen segítő személyek, az általuk nyújtott segítség a diák életének minden területére
kiterjedhet. A segítő-oktatók a tanítás-tanulás folyamatot is ilyen módon fogják fel, s azt
stábba szerveződve végzik. Ez a segítő attitűd és diákközpontúság garantálhatja azt a tanárdiák kapcsolatot, mely nem hierarchikus, hanem partneri viszony, s a hatékony
együttműködés alapja. Ezt a kapcsolatot a kölcsönös elfogadás, bizalom, s egymás
személyének tiszteletben tartása jellemzi.
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a segítésen nem azt értjük, hogy megoldjuk diákjaink helyett
problémáikat, hiszen erre nem vagyunk képesek és nem tartjuk célravezetőnek sem. A segítés
értelmezésünkben egy légkör megteremtése, melyben a problémák, krízisek biztonsággal
vállalhatók, megfogalmazhatók, átélhetők, s így feldolgozhatók. E légkör jellemzői: az
elfogadás, türelem, bizalom, törődés, felelősség, tisztelet, egymás megismerésének igénye,
együttműködés, kemény munka, egyszóval a szeretet. Fontos és talán elérhető, hogy ebben a
légkörben a fiatal vállalja és együtt tudjon élni gondjaival, hiszen csak ez lehet a változás első
lépése. Életének, életvezetésének változtatását magának kell akarnia, és ehhez lehet motiváló
terep a Tanoda. Ezért az egyik legfontosabb cél a személyiségfejlesztő munkában a változás
akarásának elérése, ill. annak a kemény munkának a vállalása, amit az eddigi életvitel
megváltoztatása jelent. E célt úgy tudjuk elérni, ha a Tanoda olyan életteret kínál, ahová
érdemes betérni, ahol őszinte, támogató felnőtt- és kortárs kapcsolatokra lehet találni, ahol a
diák beleszólhat a saját ügyei és iskolája életének alakításába, s ahol értelmes feladatok várják.
Ez az értelmes feladat elsősorban a tanulási folyamat. A tanítás tekintetében ezért elsődleges
célunk, hogy olyan módon kínáljunk feladatokat és tanítsunk, hogy az diákjaink számára
sikerélményt és szellemi kalandot jelentsen. A tanulási folyamat a segítő, személyiségfejlesztő
munka fontos eszköze: kemény munka, mely fegyelemre, koncepciózus munkára szoktat,
fejleszti a koncentrációs- és kommunikációs készséget, oldja a szorongást, erősíti az egyén
önmagába vetett hitét. A tanulásban elért sikerek növelik az önbizalmat, erősítik a személyt,
és olyan képességeket fejlesztenek, melyek birtokában könnyebb boldogulni a mindennapi
életben.
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A Tanoda diákjai számára az érettségi vizsga óriási, konkrét életesély-növelő jelentőséggel bír,
hiszen előzőleg iskolai kimaradásuk miatt az érettségi mint továbblépési lehetőség csak az
irreális vágyak között szerepelhetett. Esetükben az érettség szó eredeti jelentése is érvényesül
és meghatározó (az ember érett lesz, felnőtt és egyedül is életképes). Érthető ez, hiszen olyan
eredmény születik meg az érettségi pillanatában, ami néhány évvel azelőtt még elérhetetlen,
elképzelhetetlen és alaptalan volt. Ez a bizonyítvány azt is jelképezi, hogy mégis alkalmas
vagyok rendezett életre és ezért tettem, nem is keveset.
A Tanoda munkájának legfontosabb célja: kemény, közös munka során képessé tenni a
hozzánk kerülő fiatalokat az önálló, támogatás nélküli, értelmes és lehetőleg örömökben
gazdag életvezetésre, s felkészülni az érettségi vizsgára.

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium működési módja, módszerei és rendje,
eszközei, eljárásai
o jelentkezés, felvételi
o nevelési tevékenység területei és módszerei
o oktatásszervezés módja

A jelentkezés feltételei és a felvételi (átvétel)
Meggyőződésünk szerint nincs „buta diák”, vagyis minden ember ért valamihez. Az iskolában
dolgozó pedagógusoknak „csak” az a dolguk, hogy diákjaikkal együtt közösen gondolkozva
megtalálják, ki miben és hogyan tudja - érdeklődési területeinek megfelelően - képességeit
leginkább fejleszteni. Ezek után ehhez a fejlődéshez a diák számára az iskolának biztosítania
kell a lehetőséget, a megfelelő légkört.
Ezért felvételinknél nem szempont az aktuális tudásszint, vagy a hozott bizonyítvány(ok). A
felvételi egy hosszú folyamat, melynek első lépése a jelentkező tájékoztatása a Tanoda
működéséről, illetve tájékozódás az ő helyzetéről és elvárásairól. A jelentkezés augusztustól
május közepéig folyamatosan lehetséges.
Az objektív feltételek:


16-25 éves életkor;



befejezett 8. évfolyam;
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megkezdett középiskola;



a középfokú oktatásból való kimaradás ténye vagy reális veszélye.

Mindezek mellett a Tanodába való felvétel esélyét az élethelyzetbeli és lelki rászorultság
határozza meg. Rászorultságon azt értjük, hogy a jelentkező képtelen lenne tanulmányait egy
hagyományos módon működő iskolában folytatni, mert az átlagosnál nagyobb személyes
odafigyelést igényel zavaros életvitele, betegsége vagy kiegyensúlyozatlan, zaklatott
lelkiállapota, illetve tanulási képességeinek életkorához viszonyított jelentős elmaradása
miatt.
A felvételi eljárás kétlépcsős. Az első része egy személyes interjú, a második maga a felvételi
beszélgetés.
A felvételi olyan beszélgetés, amelyen részt vesz a jelentkező és a Tanoda azon segítői, illetve
oktatói, akik felvétele esetén foglalkoznak vele. A beszélgetés témája a felvételiző eddigi
életútja, tervei, elvárásai, jelenlegi helyzete. Ezek a beszélgetések a helyzet frusztráló jellege
ellenére meglepően őszinték, a teljes bizalom légkörében zajlanak. Ez azért is van így, mert a
felvételizők szinte mindegyike a Tanodát utolsó esélyként éli és fogalmazza meg. A felvételről
való döntést a felvételiztető stáb közösen hozza - a jelentkezőkről kapott ismeretei és
szubjektív benyomásai alapján - az összes felvételiző fiatal esetének megbeszélése után. A
döntés és annak indoklása nem nyilvános, mivel az érintettek életútja, illetve személyüket
érintő információk alapján történik.

A nevelési tevékenység területei és módszerei - személyiségfejlesztés
o önismeretfejlesztés
o segítő pármunka
Iskolánk segítő iskola, amely feladatát szemléletében és módszereiben komplex, egymásra
épülő és egymást támogató elemekkel valósítja meg.
Alaptevékenységünk a személyiségfejlesztés, a segítő pármunka (esetkezelés) és a személyre
szabott tanulási program egységként értelmezett megvalósítása. A segítő munka és oktatás
fontos módszere a szerződéses rendszer alkalmazása. A tevékenység keretét a
tantárgystruktúra biztosítja.
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Önismeret fejlesztése mint a célcsoport sikerességének elengedhetetlen feltétele3
A stabil önismeret jóllétünk záloga. Ez biztosítja alkalmazkodó képességünket, segíti személyes
életünkben és a munka világában való boldogulásunkat. A serdülőkor, fiatal felnőttkor ebben
a tekintetben különösen fontos és érzékeny korszak. A gyerek- és a felnőttkor határmezsgyéje,
ahol a személyiség kiforrása, kikristályosodása történik meg. Ebben a folyamatban nagyon
jelentősek a fiatalt érő hatások. Ezért iskolánkban kiemelt hangsúlyt kap az önismeret
fejlesztése. Célunk, hogy diákjaink valós énképpel, nyitottsággal, rugalmassággal,
rezilienciával, valamint az önreflexió igényével és képességével induljanak felnőtt életükben,
lépjenek be a munka világába.
Az önismeret-fejlesztés komplex módon valósul meg. Az egész napos strukturált elfoglaltság,
az elfogadó, biztonságos, inspiráló iskolai légkör, az önismereti fókuszú kurzusok, valamint a
segítő párrendszer segítségével.
Egész napos strukturált elfoglaltságot biztosítunk, ahol a tanórákon és a tanórán kívül a
diákoknak lehetőségük van értelmes tevékenységek során képességeiket, készségeiket,
tudásukat kipróbálni, és ezeket fejleszteni.
Elfogadó, biztonságos, inspiráló iskolai légkör megteremtésére törekszünk, ahol a diákok
őszinte, támogató visszajelzéseket kapnak tevékenységeikre, viselkedésükre a felnőttektől.
Nyílt, együttműködő, énközléseken alapuló kommunikációra törekszünk, és erre biztatjuk a
fiatalokat is. Ez mintaként szolgál számukra, erősíti empátiájukat, lehetőséget ad az
erőszakmentes, viszont asszertív kommunikáció elsajátítására. Ebben a légkörben a kortárs
kapcsolatok, interakciók is építőek. Alapelvünk, hogy a tévedések, hibázások, konfliktusok
megengedhetők, mert ezek építik személyiségünket. Ezért ebben a közegben egész
személyiségünk felvállalható hibáinkkal, gyengeségeinkkel, félelmeinkkel együtt, és
lehetőséget, keretet és segítséget kapunk és adunk ezek megváltoztatásához. Fontosnak
tartjuk megfogalmazni, hogy ebben a folyamatban minden résztvevő, iskolapolgár érintett:
tanár, diák, felnőtt, fiatal. A változás, fejlődés közösen történik, valódi interakciókban
kölcsönösen hatunk egymásra. A segítséget tehát nem csak a felnőttek adják, és a diákok
kapják. Sok esetben van ez fordítva, illetve folyamatosan, kölcsönösen történik. Ez a folyamat
túl azon, hogy erősíti mindannyiunk személyiségét, növeli a diákok előtt a felnőttek

3

https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/serdulokori-onismeret
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hitelességét és irántuk való bizalmát is. Valójában ez adja számukra a legnagyobb biztonságot
a változásra, és kedvet a tanulásra.
A bizalommal teli, biztonságos iskolai légkör megteremtését segíti az iskolai tér elrendezése.
Nagy jelentősége van a közös előtérnek, ahol a szüneteket együtt töltjük, és annak a
helyiségnek, ahol reggelizni, ebédelni, kávézni lehet. Minden helyiséget és minden eszközt a
diákokkal közösen használunk. Nincs tanári, nincs titkárság, egyetlen olyan tér sincs, amit
diákok nem használhatnak. Ez részünkről tudatos alakítás, amely sok egyéb mellett jelentősen
segíti a partneri viszony és a közösség kialakulásának megvalósítását.
A segítő párrendszer az alapítás óta meghatározó eleme iskolánk működésének. Ez biztosítja
a diákok számára egyrészt a személyre szabott tanulmányi program megvalósulását, másrészt
azt a személyes mentálhigiénés támogatást, amelynek segítségével problémáik megoldására
képes, önálló, önmagukért és a környezetükért felelősséget vállaló felnőttekké válnak.

A segítő pármunka (esetkezelés) - A pedagógusválasztás helyi szabályai
A Tanodában nincsenek osztályfőnökök, a feladatait a segítő párok (mentorok) végzik.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük és közösen feldolgozzuk a hozzánk járó fiatalok egyéni
életútját, „életbajaikra” velük közösen keresünk megoldásokat, kiutakat. Diákjaink minél
alaposabb megismerésére és személyes igényeikhez igazodó ellátására törekszünk.
Ennek érdekében minden hozzánk járó fiatallal a stáb egy tagja segítő kapcsolatot alakít és tart
fenn. Tehát minden diákunknak van egy segítő párja, az a személy, akiben a stábtagok közül
leginkább megbízik, akivel a legjobban tud együttműködni, akivel meg tudja osztani gondjait.
Ezt a segítőt a diákok az ismerkedési szakasz lezárultával választják. A választás természetesen
kölcsönös, hiszen a kapcsolatfelvételt a stábtagok is tudatosan kezdeményezik, alakítják
ebben az első, ismerkedő időszakban.
A segítő kapcsolat formális megjelenése a diákok órarendjében is megjelenhet, az egyéni
beszélgetés (ún. „egyénizés”), segítő és diákpárja heti rendszerességű beszélgetése. E heti
rendszeresség azonban változó (heti több, vagy ennél ritkább alkalom) lehet, az igényekhez,
szükségletekhez igazodva.
Az egyéni beszélgetés tartalmazza a diák heti, vagy az előző beszélgetés óta eltelt időszak
munkájának értékelését, a vele történt tanodai események megbeszélését, a következő
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időszak feladataiknak kidolgozását, szükség esetén eseti vagy tanulmányi szerződés
megkötését, és - amennyiben erre a diáknak igénye van - egyéb, iskolán kívüli
életproblémáinak megbeszélését. A segítő-párrendszer tehát többféle feladatot lát el:


a diák életvezetésének követése, problémáinak kezelése;



fejlődésének, változásának tudatos támogatása;



biztos támasz a krízisekben;



információ-áramoltatás a Tanoda minden ügyéről;



a stábon elhangzottak közvetítése;



a diák tanulmányi munkájának és személyiségfejlődésének folyamatos, közös
értékelése;



a diák konkrét, egyéni érdekeinek képviselete a stáb előtt.

A segítő pármunka tehát a diákkal való folyamatos, személyes törődés módja.
A segítő az a személy, akit a diák a stábtagok közül legjobban bizalmába fogadott. Már a segítő
pár választását megelőzően tisztázott, hogy a segítő az egyéni beszélgetések tartalmát, a
lényeges információkat a diák aktuális helyzetéről, állapotáról, gondjairól vagy örömeiről a
stábülésen ismerteti. Az esetkezelés közös munka és azt a Tanodában senki nem végezheti
egyedül, szakmai, stábkontroll nélkül.
A segítő pár személye bármikor változtatható, bármely fél kérésére. A segítő párrendszer nem
jelenti azt, hogy a diák kizárólag párjával oszthatja meg gondjait, s ez nem is cél. A segítő
kapcsolat nem válhat függőségi viszonnyá, sőt az egyik legfontosabb feladat elérni, hogy a diák
minél nyitottabb legyen, s megtanuljon kommunikálni a lehető legtöbb emberrel.
A segítő pármunka nagyon széles skálájú:


lelki, mentálhigiénés gondozás;



a fizikai állapot karbantartásának kezdeményezése;



életviteli problémák rendezése (lakás, munka, továbbtanulás, időbeosztás, stb.);



szociális ügyek intézése együttműködve a szociális munkással



kapcsolattartás hosszabb kórházi kezelés, rehabilitációs programban való részvétel

vagy letartóztatás esetén;


tanulási problémák kezelése, tanulásszervezés;



közös tanulás, egyéni fejlesztés;
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igény, illetve szükség szerint kapcsolattartás, együttműködés a szülőkkel, illetve

gondozókkal (nevelő, pártfogó, orvos, pszichológus, pszichiáter, stb.);


a diákkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása (esetkezelési és tanügyi).

Ez a sokféle feladat széleskörű együttműködést igényel Tanodán belül, illetve adott esetben
azon kívül is. A segítő pár feladata az együttműködés szervezése is. Nem kell minden feladatot
neki magának elvégeznie, de a megfelelő szakember megtalálása és igénybevétele és az
együttműködés harmóniájának megteremtése az ő feladata.
A segítőknek vállalniuk kell a titoktartási kötelezettséget! A diákokról megtudott információk,
ismeretek stábon kívül nem oszthatók meg senkivel, semmilyen helyzetben, kivéve, ha az
érintett abba beleegyezik.

Az oktatásszervezés módja
o személyre szabott tanulási program
o szerződéses rendszer
o képzés módszere - személyközpontú oktatás
A Belvárosi Tanoda működését tekintve a rendeletben szabályozott tanév rendjéhez igazodik,
betartva a tanítási napok számát, a szünetek idejét stb. A tanévet több tanulmányi időszakra
osztjuk, ezek eltérhetnek a félévi bontástól. A tanulmányi időszakok számát és hosszát az
iskolánk éves munkaterve rögzíti.
A diákok nem évfolyamokban, osztályokban, hanem tantárgyanként tanulócsoportokban
tanulnak, melyek kialakítása a diákok tanulási programjához igazodik.
Személyre szabott tanulási program kialakítása szükséges, hiszen minden diák más tantárgyi
tudással, akár tantárgyanként más tanulási képességgel rendelkezik. Különbözőek mentális
állapotukat, aktuális élethelyzetüket tekintve is. Mindezek az iskolában eltöltött idő folyamán
változnak, ezért a személyre szabott tanulási program, mód, időbeosztás kialakítása a
bekerüléskor, aktualizálása tanulmányi időszakonként szükséges. A személyre szabott tanulási
program tartalmazza:
- az adott tanulmányi időszakban a diák által tanulandó tantárgyakat,
- tantárgyaként a látogatandó kurzusokat,
- a heti óraszámot,
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- a heti időbeosztást, vagyis a személyes órarendet,
- az érettségi várható időpontját,
- a választott érettségi tantárgyakat, ill. idegen nyelveket.
Mindezt az alábbi dokumentumokból áll össze:


Alapszerződés;



Tanulmányi időszakokra kötött szerződések;



Egyéni órarendek.

Az egyéni órarendek összeállításánál a jogszabály által meghatározott maximális óraszámot
figyelembe kell venni.
A személyre szabott tanulási program kialakítása minden esetben a diákokkal közösen
történik, és egy tanulmányi szerződés keretében rögzítendő. Ez biztosítja, hogy a program
valóban a diák igényeihez, képességeihez, lehetőségeihez és szükségleteihez igazodjék. Ez a
program 1, 2, 3, vagy 4 évre tervezhető és indokolt esetben 1 további évvel
meghosszabbítható, melyet az alapszerződés módosításával szükséges rögzíteni.
A Tanodában az érettségire nappali, esti és levelező munkarendben készülhetnek fel a fiatalok.
Tartalmilag mindhárom munkarendben tanuló diák ugyanazt tanulja. A nappali
munkarendben tanuló fiatalok nappali rendszerű iskolai oktatásban vesznek részt. Az esti és
levelező munkarendűek a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevőkkel - vagyis a nappali
munkarendűekkel - együtt vesznek részt a tanórákon és ugyanaz az értékelési rendszer
vonatkozik rájuk. Státuszukat kizárólag kötelező óraszámuk, egyéni órarendjük határozza meg.
A diákok munkarendjének változtatására a tanév során is van lehetőség a tanuló kérésére a
stáb jóváhagyásával, vagy a stáb kezdeményezése alapján közös megegyezéssel.
A személyre szabott tanulási program diákkal közös kialakítását, a diák tanulmányi
előmenetelének és mentális állapotának, személyes problémáinak, iskolai életének
figyelemmel kísérését, oktatásszervezési feladatait, tantárgyi és egyéb adminisztrációját a
segítő tanárpár végzi.
Az alábbiakban mindezek részletes bemutatása következik.
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Személyre szabott tanulási program, mód és értékelés illetve a
közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatok
A Tanodába való felvétel után ismerjük meg minden egyes diák tudásszintjét, tanulási
képességeit és érdeklődési területeit, s mindegyikük számára vele közösen egyéni tanulási és
teljesítményprogramot alakítunk ki, melyet szerződésekben rögzítünk. A tanulási programot
tehát nem a tananyag és az életkor, hanem az egyéni tudásszint, a képességek és az
érdeklődés, valamint az adott tanár személyes, tantárgyán belüli elvárásai határozzák meg. Ily
módon a Tanodában nincsenek osztályok és évfolyamok. A diákok tantárgyanként kialakított
kis létszámú tanulócsoportokban tanulnak. Célunk, hogy minden diák olyan csoportban és
módon tanuljon, amely a saját képességeinek, tudásszintjének a legmegfelelőbb, tehát a
leghatékonyabb tanulást teszi lehetővé számára. A csoportokat és az órarendet is évente
többször átrendezzük. E megközelítés legnagyobb előnye, hogy a diákok akár minden órán
más csoportbeosztásban tanulnak, és ez a struktúra nyilvánvalóvá teszi számukra, hogy nincs
olyan ember, aki valamihez ne értene. Diákjainkban kialakulhat az egymásra figyelés és az
egymást segítő attitűd, mert mindannyian ismerik egymást és egymás képességeit. Ezt a
megközelítést persze a Tanoda szelleme is sugallja, hiszen az itt dolgozó tanárok nem várják
el, hogy egy diák minden tantárgyból a maximumot teljesítse. Inkább arra adunk módot és
alkalmat, hogy a diák az általa választott témákban alaposan elmélyülhessen, míg a többi
területen egy alapszint teljesítése az elvárás. Ugyanakkor e rendszer nem teszi lehetővé, hogy
valaki tanulás nélkül „megússza” az iskolai heteket, éveket. Az órákon nem lehet elbújni vagy
meg nem szólalni. A tanítás módját az állandó kommunikáció jellemzi, valamint a sok, apró
feladat. Törekszünk arra, hogy diákjainknak, ne teljen el napja anélkül, hogy valamilyen
feladatot el ne végezne, s hogy a tanóráknak aktív részese ne lenne. Az intenzív kommunikáció
azt is jelenti, hogy a tanórát vezető személy minden alkalommal mindenkit megszólít, munkára
invitál és késztet. Ez annál is inkább fontos, mert a hozzánk járó diákok esetében csak kevéssé
lehet számítani az otthoni munkára. A tudás megszerzésének helye számukra elsődlegesen a
Tanoda. A beszélgetés mint alapmódszer lehetővé és elkerülhetetlenné teszi az állandó
gondolkodást illetve gondolkodtatást.

25

A Belvárosi Tanodában a nappali munkarendű státuszú diákok nappali rendszerű iskolai
oktatásban vesznek részt.
A nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő diákok egyéni órarendjének összeállításakor
a tanulók minimális kötelező óraszámának el kell érni a heti 30 órát.
Amennyiben a tanulónak segítő párjával heti rendszerességű fix időpontban zajlik az
esetkezelése, ez az órarendben 1 kötelező órának beszámítható.
A közösségi szolgálatra vonatkozó előírás természetesen vonatkozik a nappali munkarendben
tanuló diákokra.
A célcsoportra való tekintettel előfordulhat, hogy bizonyos diákok számára, akik problémáik
miatt (pl. pszichés betegségének terápiája nem teszi lehetővé a mindennapos iskolába járást,
szociális helyzete miatt kénytelen részmunkaidőben dolgozni stb.) nem tudják teljesíteni
minden tanítási napon az órákon való részvételt, amíg problémáik nem rendeződnek
lehetőség van esti és levelező munkarendben tanulni azzal a megkötéssel, hogy az esti
munkarendben tanulók heti óraszáma el kell érje a heti 16 órát, a levelezők esetében a heti 4
órát. Az ő tanórákon való részvétét az iskola megszervezheti a nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevőkkel együtt vagy külön is.
A diák munkarendjének változtatása élethelyzetének függvényében a tanuló kérésére vagy a
stáb kezdeményezésére közös megegyezéssel a tanév során bármikor megvalósulhat.
A Tanoda munkatársai a tanítás tekintetében is elsődlegesen segítő személyek. Legfontosabb
dolguk a tanulási kedv felkeltése és fenntartása, személyre szóló feladatok és tanulási
módszerek megfogalmazása, kidolgozása és kipróbálása. Ilyen folyamatos motiváció mellett amikor a tudás megszerezhető és fontos értékké, s elsősorban belső üggyé válik - a
hatékonyságot növeli, hogy az ismeretek nemcsak a tanártól, hanem egymástól és
önképzéssel is megszerezhetők.
A tanév a tanulás módját tekintve két periódusra oszlik:


műhelymunka;



konzultációs-vizsgaidőszak.

A műhelymunka-időszakban történik a tantárgyanként, tanulócsoportonként és ezen belül
személyenként kidolgozott tanmenet végrehajtása. Az elvégzendő tananyagot, feladatokat ill.
teljesítendő vizsgafeltételeket a diákok minden műhelymunka-periódus elején megkapják. Így
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annak ütemét vagy akár tartalmát maguk is alakíthatják, hiszen módjukban áll azon
változtatásokat kezdeményezni, a feladatok vagy a határidők módosítását új szerződésben
rögzíteni. Ugyanakkor előre tisztában vannak a határidőre el nem végzett feladatok
következményeivel is. A tanulási folyamat alakításában tudatosan és felelősen vehetnek részt.
Az értékelés ebben az időszakban elsődlegesen az egyéni beszélgetéseken történik, a
stábmegbeszélésen és a diáktól szerzett információk alapján. Ezzel az értékelési móddal az a
célunk, hogy a fiatalok megtanulják önmagukat értékelni, saját maguk számára
megfogalmazni képességeikhez mért reális elvárásaikat.
A segítő-oktatók számára e rendszer nyeresége, hogy a diák nem redukálódik egy adott
szaktárgy alanyára, hiszen a folyamatos és közös értékelés révén az adott diákról mindenki,
aki vele kapcsolatban áll egységes, de ugyanakkor több szemszögű képet tud kialakítani,
valamint az oktatók szaktárgyaktól függetlenül is képessé válnak elvárások megfogalmazására,
s egy toleránsabb hozzáállás megvalósítására. Ugyanakkor lehetőség van egymás
módszereinek megismerésére és alkalmazására is. Ráadásul mindenki mindig tisztában van
azzal, hogy ki, melyik tantárgyból mit tanít, illetve tanul, és hogyan.
Diákjaink azon tantárgyakból, melyek értékelése vizsgán történik, a konzultációsvizsgaidőszakban osztályozó vizsgákon adnak számot tudásukról. Az írás- és szóbeli vizsgák a
Tanoda segítő-oktatóiból kialakított vizsgabizottságok előtt történnek. Egy vizsgaidőszakban
minden diák minden tantárgyból a haladási programjának megfelelően vizsgázik. A haladási
ütem egy-egy diák esetében tantárgyanként különböző lehet, s így a továbbhaladás is
tantárgyanként külön-külön lehetséges. A vizsgák eredményeit százalékban értékeljük. Adott
vizsgaidőszakban az egyes tantárgyakból több kurzus osztályzatának megszerzése is
lehetséges. A vizsgák mellett a diákok egyéni és csoportos konzultációkon vehetnek részt.
A vizsgarendszer alkalmazásának sok előnyét tapasztaltuk az elmúlt években. Ezek az előnyök
nem elsősorban a tudás számonkérésének területén fogalmazódtak meg, hiszen diákjaink
aktuális tudásszintjével minden segítő-oktató hétről hétre tisztában van. A vizsga inkább egy
helyzet tanulása-tanítása a Tanodában. Koncentrációt, összeszedettséget, jó fellépést,
viselkedési kultúrát és teljesítményt követel. Ezeknek a képességeknek a folyamatos
tanulását-tanítását nagyon fontosnak tartjuk. Ugyanakkor tagadhatatlan előnye, hogy az
érettségi időpontjára diákjaink megtanulnak viselkedni vizsgaszituációban, s ily módon az
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érettségi stressz hatása a Tanodában az átlagosnál kisebb, érzelmi töltése és jelentősége
viszont jóval nagyobb.
Az érettségi vizsga a Tanoda szervezésében, független vizsgabizottság előtt történik.
Ugyanakkor a Tanodában mód van arra, hogy a diákok a törvény által megengedett
tantárgyakból előrehozott érettségi vizsgát tegyenek. Ez azt jelenti, hogy a diák állapotától,
tudásszintjétől, aktuális élethelyzetétől, haladási ütemétől függően - segítő párjával közösen választhatja meg, hogy mely - a törvény által lehetővé tett tantárgyakból érettségizik az adott
időszakban. Az érettségi vizsgára bocsátás feltétele a tantervekben előírt megfelelő számú
tematikus kurzus, valamint a középszintű vagy emelt szintű érettségi előkészítő kurzusok
teljesítése.
A kötelező érettségi tárgyak a hatályos jogszabályban előírtak. Választható érettségi
vizsgatantárgyak, amelyekből az iskola tanulóinak középszintű érettségi vizsgára való
felkészítését az iskola vállalja: biológia, földrajz, fizika, kémia, angol nyelv, vizuális kultúra,
digitális kultúra, ember- és társadalomismeret, etika. Német, francia, spanyol nyelv tantárgyak
esetében a vizsgára való felkészítés lehetőségét az igazgató az éves munkatervben rögzíti a
jelentkezők számának figyelembevételével.
Választható érettségi vizsgatantárgyak, amelyekből az iskola tanulóinak emelt szintű érettségi
vizsgára való felkészítését az iskola vállalja: magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, angol nyelv. Biológia, földrajz, fizika, digitális kultúra, idegen nyelv (német,
francia, spanyol) tantárgyak esetében a vizsgára való felkészítés lehetőségét az igazgató az
éves munkatervben rögzíti a jelentkezők számának figyelembevételével.
A Tanoda diákjai az érettségi vizsgát független vizsgabizottság előtt teszik. A vizsgabizottság
tanárai a diákokat a felkészülési időszakban nem tanították, felkészítésükben közvetve sem
vettek részt. A bizottság tanárai más középiskolákban dolgoznak, őket a vizsgáztatásra a
Tanoda iskolavezetője kéri fel. A független bizottság előtti érettségiztetés bevezetésének célja,
hogy diákjaink tudásának, teljesítményének minél objektívabb mérését valósítsuk meg. Ez a
független vizsgabizottság elsősorban a diákok, másrészt a segítők védelme miatt szükséges. A
diákokkal évekig szoros érzelmi kapcsolatban dolgozó segítő-oktatók „elfogultságuk”, érzelmi
befolyásoltságuk az átlagos tanár-diák kapcsolathoz viszonyítva jóval nagyobb. Túlságosan jól
ismerik és beleélik magukat diákjaik helyzetébe. A diák életére, felkészülési periódusára
28

vonatkozóan nagyon sok háttér-információval rendelkeznek, együtt élték át annak
nehézségeit, buktatóit és örömeit is. Ily módon a segítők maguk is érintettek diákjaik számára
oly fontos, nagy jelentőségű érettségi vizsga sikerében. Legalább annyira, ha nem jobban
izgulnak ezen a vizsgán, mint tanítványaik, diákpárjaik. Átélik és átérzik a diák egész
életvezetésének, napi gondjainak ismeretében e vizsga hallatlan nagy jelentőségét. Ez a
helyzet nagyon megnehezítené az objektív viszonyulást, elbírálást, ami ugyanakkor
mindannyiunk (diákok és segítők) számára egyaránt fontos. A diákok szemszögéből nézve
szintén túl nagy érzelmi terhet jelentene, ha az érettségin a segítőik vizsgáztatnák őket. Az ő
értelmezésükben az érettségi vizsgán való szereplésük a Tanodához és segítőikhez fűződő
szeretetük, emlékeik, ragaszkodásuk utolsó kifejezése. Megpróbálják ezen a vizsgán a
képességeikből és tudásukból adódó maximumot adni. Ez az érzelmi háttértöltés sok esetben
blokkoló lehet, és a független bizottság védelmet nyújthat e helyzetben.
Értékelésről, érettségiről lásd még az Értékelés fejezetben.

A szerződéses rendszer - Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatok, a tantárgyválasztás szabályai
Az egyénre figyelés, esetkezelés, a személyre szabott tanulási program megvalósításának
fontos módszere a szerződéses rendszer alkalmazása. A Tanoda minden diákjával szerződést
köt éves munkájára és a kölcsönös elvárásokra vonatkozóan. A szerződéseknek három formája
van: az alapszerződés, a tanulmányi szerződés és az eseti szerződés. Ezeket a szerződéseket a
diák a Tanodával köti, konkrét tartalmát segítőjével közösen alakítja ki és fogalmazza meg.
Az alapszerződés megkötésére a diák Tanodába való bekerülése után kerül sor. Az
alapszerződés rögzíti az iskolába járás kereteit: az érettségi tervezett idejét, a választott idegen
nyelvet és tantárgyakat. Módosítására természetesen a diák vagy segítője kérésére lehetőség
van. Az ezt követő időszak célja és feladata, hogy a diák megismerje, értse és a maga számára
alkalmazni tudja a Tanoda működési módját, a segítők pedig megismerjék a diák tanulási
képességeit, hozott tudását, terveit, igényeit, személyes problémáit, életvezetésének
jellemzőit, pszichés állapotát.
A minden tanulmányi időszak elején megkötött tanulmányi szerződés szabályozza és rögzíti a
diákok haladását. A szerződés az aktuális időszak végéig érvényes. Tartalmazza az adott
időszakban tervezett tantárgyakat és az elsajátítandó tananyag egységeit (kurzus), esetleg
29

egyéb személyes vállalásokat, megállapodásokat. A tanulmányi szerződés melléklete a
diáknak az időszakra érvényes személyre-szabott órarendje. A következő időszak elején a diák
és segítője közösen értékeli az előző tanulmányi szerződés teljesítését és ezt figyelembe véve
állapodnak meg az új szerződésben.
Eseti szerződés kötésére az év során bármikor sor kerülhet. Az eseti szerződés lehet tanulási
(pl. valamilyen konkrét feladat határidőre való elvégzése), vagy szabályszegés miatti
szerződés, esetleg a diák által kezdeményezett életmódszerződés. Ezen túl tartalma lehet
bármi más, a diák vagy segítője által javasolt megállapodás, amelyről úgy gondolják, hogy
fontos rögzíteni. Bármely szerződéskötés esetén kölcsönös megállapodás születik diák és
segítője közt, vagyis elvárások fogalmazódnak meg, melyeket írásban rögzítenek, határidővel
látnak el, és mindkét fél aláírja. A szerződés mindenkor tartalmazza a nem teljesítés
következményeit. A szerződések bármely fél kezdeményezésére módosíthatók. A szerződés
teljesítésekor az ügy lezárul.
Tapasztalataink szerint a diákok számára a szerződés fontos, s az abban foglaltakat - mivel azok
kialakításának részesei - nagyon komolyan veszik. A szerződés biztosítja az elvárások
egyértelműségét, s hogy egymástól különálló ügyek nem keverednek (pl. nem keverednek
tanulmányi és viselkedési problémák).
A szerződéses rendszer célja és tartalma tehát:


közösen megfogalmazott világos keretek biztosítása a diák tanodai munkájához;



támasz az egyéni problémák megoldásában;



a folyamatos esetkezelés segítése;



nyílt, közösen kialakított és egyénre szabott elvárások;



folyamatos visszajelzés tanulmányi munkában, életvezetésben és viselkedési

módokban egyaránt.
A szerződéses rendszer erősíti a partneri viszonyt, és lehetőséget ad arra, hogy a diákok
felelősen alakítsák saját tanodai életüket, valamint egyértelművé teszi a kölcsönös
elvárásokat.

A képzés módszere - személyközpontú oktatás
o kurzusrendszer
o előrehaladás egyéni útjai – kreditrendszer
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o személyre szabott tanítási-tanulási módszerek
o egyéb foglalkozások
o értékelés
A diákok széleskörű problémáinak kezelését, a hátrányok leküzdését, a korábban kudarcos
fiatalok számára az érettségi megszerzését egy olyan iskola működése teszi lehetővé, ahol
egyszerre valósul meg az integrált és a személyközpontú oktatás.
Az integráció célja az esélyegyenlőség biztosítása, és a diszkriminációmentes környezet
megteremtése a különböző hátrányokkal érkező fiatalok számára. Az integráció azonban
önmagában nem nyújt megoldást az egyéni hátrányok leküzdésére. Az egyéni szükségletek
kielégítését, problémák kezelését a személyközpontú oktatás valósítja meg. A
személyközpontú oktatás biztosítja, hogy minden diák a maga tempójában juthasson el az
érettségiig.
A személyközpontú oktatás elemei:
A diákok iskolai helyzetét nem osztályokban és évfolyamokban állapítjuk meg. (Az előző
középiskolákban szerzett év végi osztályzatok a törvény szerint beszámíthatók.) Minden diák
más tantárgyi tudással, akár tantárgyanként más tanulási képességgel rendelkezik. Ezért
diákonként és tantárgyanként különböző, vagyis mindenkinek személyre szabott haladási
ütemet biztosítunk. Így saját képességeiknek, hozott tudásuknak, esetleg mentális
állapotuknak megfelelően tantárgyanként különböző ütemben haladhatnak.
Ennek megvalósulását minden diák számára biztosítja a személyre szabott tanulási program
elkészítése, amely tartalmazza a tantárgyi és időbeli ütemezést és órarendet. Ez lehetővé teszi,
hogy azokból a tantárgyakból, amikből a fiatal ügyesebb, tehetségesebb gyorsabban, míg a
nehezebb tárgyakból lassabban haladhasson. Így nagyobb energiákat koncentrálhat a
fejlesztendő területekre. Az egyéni haladást segíti az előrehozott érettségi rendszer, amelyben
a tanulmányok ütemezését megkönnyíti az érettségi vizsgák több vizsgaidőszakra történő
elosztásának lehetősége.
Tekintettel a célcsoport egy részének helyzetére, hátterére, nehézségeire, akiknek, egy idegen
nyelv megtanulása is nehezen teljesíthető kihívást jelent, az első idegen nyelv tanulását
támogatandó a második idegen nyelv órakerete - a Nat által lehetővé tett módon 31

átcsoportosítható az első idegen nyelv órakeretébe. Azon diákjaink, akik képesek és akarnak
több nyelvet tanulni, azok nagyobb óraszámban második idegen nyelvként választhatnak több
idegen nyelv között.
Kurzusrendszer
o ismeretátadó kurzus
o problémaalapú kurzus
o érettségi felkészítő kurzus
o tananyagtartalom kiválasztásának módszere
A

célcsoport

fent

említett

problémái,

különbözőségei

és

életkori

sajátosságai

figyelembevételével kurzusrendszerben folyik az oktatás. A tanterv a tananyagot nem
évfolyamokra, hanem tematikus kurzusokra osztja. Az érettségire bocsátás feltétele az egyes
tantárgyakból az előírt számú és tartalmú kurzus sikeres elvégzése. A kurzusok számát,
tartalmát, óraszámát és esetleges sorrendiségét, ill. egymásra épülését az egyes tantárgyak
tantervei szabályozzák.
A kurzusrendszer mindamellett megalapozza a fiataloknak a felsőoktatásba való
beilleszkedését (ahol szintén ez a szisztéma válik egyre inkább általánossá), ill. felkészíti őket
az egész életen át tartó tanulásra.4
A tanórák a kurzusok fajtájától függetlenül minden esetben dupla órában valósulnak meg.
Tapasztalataink, valamint a hazai és nemzetközi oktatáskutatás eredményei szerint a
tudásszerzésben korábban uralkodó egyirányú, befogadó jellegű tanulás mellett jelentős
hangsúlyt kell kapjon a tevékenykedtető, felfedeztető, élményalapú, problémaalapú tanulás.
Úgy látjuk, hogy ezek beemelése az oktatási folyamatba nem pusztán módszerválasztás

4

http://ofi.hu/tudastar/nemzetkozi-kitekintes/egesz-eleten-at-tarto
http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/download/tamop_311/2piller_tanulmanyok/02_Nathoz_illes
zkedo_kulcsfogalom_rendszer/2__tanulmany2._kotet.pdf
http://ofi.hu/tanulas-tanulasa
http://kooperativ.hu/szockomp/1._koncepcio/fejlesztesi_koncepcio/01_fejlesztesi_koncepcio.pdf
http://ofi.hu/tudastar/szocialis-kompetenciak
https://www.scribd.com/doc/225446989/017-Hegedus-g-Gyermekkozpontu-Iskola
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/fenntarthato-oktatas-es-projektpedagogia
http://mek.oszk.hu/10100/10122/html/index.htm
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00073/2003-07-ta-Bodoczky-Vizualis.html
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kérdése. Ez a megközelítés olyan készségeket, képességeket fejleszt, amelyek részei az Európai
Tanács által megfogalmazott és Magyarország által is alkalmazott kulcskompetenciáknak, és
ez által felkészíti a fiatalokat az egész életen át tartó tanulásra.
Ezek alapján iskolánkban háromféle kurzusban valósítjuk meg az oktatást:
(1) Ismeretátadó kurzus
(2) Problémaalapú kurzus
(3) Érettségire felkészítő kurzus
Ismeretátadó kurzus
Az ismeretátadó kurzus áll legközelebb a hagyományos tantárgyi munkához, szerepe a sikeres
érettségi vizsgához megkerülhetetlen. Nagy jelentősége van, és bizonyos témákban
nélkülözhetetlen, hogy a tanár, megválasztva a - témához, célhoz, diákokhoz - legalkalmasabb
tanulásszervezési módot, (frontális, csoport- pár- és egyéni munka) ismereteket adjon át és
gyakoroltasson be. Ennek szerepe nem csak a tudás megalapozásában, átadásában, bizonyos
témák megtanításában van. Bizonyos, nagyon lényeges készségeket fejleszt, mint a
koncentrált figyelem, értő figyelem, lényegkiemelés, jegyzetelés, analizáló és szintetizáló,
integráló képesség, memóriafejlesztés, alapos, kitartó gyakorlás képessége. A kurzus célja,
hogy a fenti készségek fejlesztése mellett egy-egy témához kapcsolódó tudást elsajátíttasson
a diákokkal. Egy-egy ismeretátadó kurzus tematikájában kapcsolódhat egy-egy problémaalapú
kurzushoz.
Problémaalapú kurzus
Korunkban és vélhetően a jövőben is egyre többször kerülünk olyan helyzetbe, amikor egy
adott problémát nem az emlékezetünkben meglévő, valamikor megtanult tudással tudunk
megoldani. Másrészt a tudományos kutatás fejlődésével a meglévő tudás érvénye is
folyamatosan változik. Az információhoz való hozzáférés szélesedésével mindezek megfelelő
gyakorlattal sokak számára elérhetők. Mindez nem csak a tudományra, hanem a mindennapi
életben való boldogulásra is igaz a legegyszerűbbtől az egészen bonyolultig. Bizonyos
problémák megoldásához, egyre több munkakörben bizonyos feladatok vagy részfeladatok
elvégzéséhez speciális készségek meglétére,

illetve bizonyos

készségek

együttes
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alkalmazására van szükség. Ezek közül nagyon hangsúlyos az önállóság és együttműködés, a
tervezés és végrehajtás, az aprómunka és egy nagyobb egész összeállítása és bemutatása, az
értékelés és önértékelés, és mindezeknek egy folyamatban való megvalósítása. Az ehhez
szükséges készségek részei a kulcskompetenciáknak, amelyek megléte és fejlődése
elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulásnak. Ezek fejlesztése csak a gyakorlatban,
feladatok megoldása által valósítható meg. Az iskolának hozzá kell járulnia ezen együttesen is
működő készségek kialakulásához, fejlesztéséhez, lehetőséget kell biztosítania gyakorlásához.
Ennek eszköze a problémaalapú tanulás.
A korszerű oktatás egyik megkerülhetetlen módszere a problémaalapú megközelítés.
Iskolánkban az ilyen szemléletű, projektmódszerrel feldolgozásra kerülő kurzusok a képzés
egyik fő pillérét alkotják. Többek közt azért, mert a tananyag feldolgozásának ezen módja a
tudásközvetítés mellett összetett módon olyan készségeket, képességeket fejleszt, amelyek
hatékonyan épülnek be a diákok világszemléletébe, életstratégiájába, feladatmegoldási
gyakorlatába. Egy-egy ilyen több hónapos projektfolyamat során a diákok munkájának
kísérése amellett, hogy pedagógiai felkészültséget, nagy körültekintést, figyelmet igényel, a
témához kapcsolódó, olykor speciális szakmai hozzáértést kíván.
A problémaalapú tanulás során a tanár egy problémát, kérdést, témát állít a középpontba,
amelyet a csoport projektmódszerrel feldolgoz. A témát, a megfogalmazott problémát a
diákok különböző szempontok szerint körbejárják, kutatják, mélységeire hatolnak, a
tapasztalataikat, eredményeiket szintetizálják, és végül bemutatható produktummá alakítják.
A munka során a csoportvezető tanár a diákok aktivitására épít. Már a téma
megválasztásában, kijelölésében, szűkítésében szerepe van a csoportnak. Mindenkinek
vannak egyéni vállalásai és kooperációt igénylő feladatai. A diákok projektmunkájának része a
feladatvállalás, tervkészítés, munkavégzés, munkanapló készítés, prezentáció előkészítése,
prezentáció, közös és egyéni értékelés. A prezentáció elsősorban az iskolai közösség számára
készül, és a projekt zárásaként iskolai rendezvényen bemutatásra kerül.
Mivel a projektfolyamat, a diákok egyéni és az egész csoport közös munkájának vezetése, a
projektbemutató előkészítése összetett feladat, így szakmailag indokolt, hogy a kurzust két
vezető irányítsa. Ez lehetőséget ad arra is, hogy amennyiben a téma szükségessé teszi,
esetlegesen az egyik vezetőként nem tanár végzettségű szakembert vonjunk be a kurzus
vezetésébe. (Például: tudományos kutató, művész, szociális munkás, szabadidő szervező, IT
szakember, pénzügyi szakember, stb.)
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Ezeknél a kurzusoknál egy-egy probléma körüljárása történik projektmódszerrel. A diákok a
kurzus folyamán produktumot alkotnak, melyet a projektbemutatón mutatnak be.
A projektek értékelése értékelő beszélgetésen összetett módon, több szempont alapján
valósul meg szem előtt tartva a projektszerződésben meghatározott célokat. Az egész
folyamat, annak minden eleme értékelésre kerül az egyes diák, a csoport, a vezetők és - a
produktum értékelésével - az egész iskolai közösség részvételével.
A diákoknak tanulmányaik során időarányosan legalább 6 probléma alapú kurzust kell
teljesíteniük.
Az ismeretátadó és problémaalapú kurzusok témáját és a tananyag tartalmát 70
százalékban a NAT-on alapuló tananyag képezi, ezen felül 30 százalékban az azt tanító tanár
határozza meg az elérni kívánt cél alapján az adott tanulmányi időszak elején.
A problémaalapú kurzusokat tematikájukban hozzá kapcsolódó ismeretátadó kurzusok
támogathatják, ami tudományosan megalapozza és megtámogatja a diákok egyéni és
csoportos kutatómunkáját, segít eligazodni az információk sokaságában, a tudáselemek
integrálásában. Mindezeken túl a kétféle kurzus együttesen segíti a kritikus gondolkodás
kialakulását, valamint az egyéni véleményalkotás megalapozását.

Érettségire felkészítő kurzus
A kurzus célja az érettségire felkészítés. Azon kívül, hogy ismereteket közvetít, célzottan a
szintetizáló, konstrukciós, problémamegoldó, szövegértő- és alkotó, előadó készségek
fejlesztése áll a középpontban. Külön hangsúlyt kap tréningjellege, amivel speciálisan a
középszintű vagy emelt szintű érettségire készíti fel a diákokat.
A kurzus tartalma a mindenkori érettségi követelmények.
A kurzus értékelése vizsgahelyzetben történik, amely értékelésével együtt modellezi az
érettségi vizsga helyzetét.
Az érettségi felkészítő kurzusokat kivéve a többi kurzus megvalósítható akár ismeretátadó
kurzusként, akár probléma alapú kurzusként, projektként.
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Tananyagtartalom kiválasztásának módszere
A XXI. századi pedagógia egyik nagy feladata a tanulási motiváció felkeltése és fenntartása.5
Ha ebben nem vagyunk hatékonyak, annak többszörös messzemenő következményei vannak.
A diákok elvesztik a hitüket abban, hogy az iskola valódi tudást és tanulási élményt adhat
nekik, ez pedig hosszú távra határozhatja meg a tanuláshoz, a gondolkodáshoz,
problémamegoldáshoz való viszonyukat. Ezáltal csökken az esélyük az egész életen át tartó
tanulás megvalósítására, és az életben való boldogulásra. Mivel diákjaink iskolai kudarcokkal
érkeznek, mi éppen azt tapasztaljuk, hogy ez a tanulási motiváció többségüknél már elveszett.
Ezért munkánkban különösen fontos ezt a feladatot kiemelten kezelni.
A kurzusok 30 százaléknyi szabad tananyagtartalmát az azt tanító tanárok az adott
tanulmányi időszak elején határozzák meg. A tananyagtartalom kiválasztásában több
szempont

játszik

szerepet. Mivel diákjaink

különböző

tudással, tapasztalatokkal,

érdeklődéssel, tanuláshoz való viszonnyal, képességekkel érkeznek hozzánk, sikeres
előrehaladásuk érdekében egyéni tanulási utakat próbálunk biztosítani számukra. Fontos,
hogy meglévő tudásukat megerősítsük, mélyítsük, a hiányokat pedig pótoljuk. Fontos továbbá
a tanulási kedv felkeltése, fenntartása. A tanulási motivációban meghatározó szerepet kap az
az érzés, hogy amit tanul, az számára hasznos. Segíti a fiatal bevonódását a tanulási
folyamatba, ha úgy érzi, a téma személyesen megérinti. Ezért nagy szerepet kap a tananyag
megválasztásában a diákok érdeklődése. További szempont, hogy a téma milyen formában
kapcsolódik a diákok életéhez, milyen aktualitása van szűkebb vagy tágabb közösségünk,
szűkebb vagy tágabb környezetünk, egész világunk szempontjából. Fontos, hogy a diákok
tanulmányaik során olyan kérdésekkel is foglalkozzanak, amelyek nemcsak a saját életükre
vannak hatással, hanem amelyek alakulására hamarosan felnőtté válva ők maguk is hatással
lesznek. Megélhetik így a felelősségvállalás, szolidaritás, tudatosság, cselekvő magatartás
élményét. Törekszünk arra, hogy a tananyag ne a fiataloktól időben, térben, érzésekben távoli
5

http://ofi.hu/tudastar/segedkonyv-integralt/motivacio-ertelmezese
http://ofi.hu/tudastar/tanulas-fejlesztese/21-szazadi-tanulasi
http://ofi.hu/tudastar/plenaris-eloadasok/kopatakine-meszaros
http://ofi.hu/publikacio/nyitott-oktatas-szabad-hozzaferesu-tananyagok-es-eszkozok
http://ofi.hu/publikacio/az-iskolai-tanulas-idokereteinek-es-hatarainak-kerdesei-nemzetkozi-tapasztalatoktukreben
http://ofi.hu/az-iskolai-tanulas-motivaciojarol
http://ofi.hu/tudastar/nyitott-iskola-tanulo/egyeni-tanulas
http://ofi.hu/tanulas-fejlesztesenek-elemei
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dolgokból álljon, ezért mind a természettudományi, mind a művészeti, mind a
társadalomtudományi témákat jelenközpontú, illetve személyes megközelítésben tárgyaljuk.
Mindemellett a XXI. században is elengedhetetlen a hagyományos értékek megőrzése és
átadása, ezért fontosnak tartjuk ezek megjelenítését a tananyagban.
Egy adott kurzus tartalmát, követelményeit, valamint az értékelés módját a tematikus terv
tartalmazza, amelyet a kurzust tartó tanár készít az aktuális tanulmányi időszak elején.
A fentiekből következik, hogy nem használhatunk a tanításhoz, és nem ajánlhatunk
diákjainknak a tanuláshoz egyféle forrást. A tananyag és a tananyag feldolgozásának módja
határozza meg, hogy aktuálisan milyen tudásközvetítő eszközöket preferálunk. Tankönyvek,
szakkönyvek, filmek, kiállítások, színházi és egyéb előadások, média felületek, internetes
források, workshopok, személyes életinterjúk és egyéb források mind szerepelhetnek ezek
között. Tankönyvek használata az érettségire készüléskor nélkülözhetetlen, projektek
esetében azonban semmiképpen nem elégséges. Éppen ezért diákjainkat minden esetben arra
bíztatjuk, és tanítjuk, hogy használjanak könyvtárat. Az iskola könyvtára elsődlegesen áll
rendelkezésükre, ahonnan a szükséges tankönyveket is kölcsönözni tudják. A tanítási-tanulási
eszközök megválasztásában és előírásában a pedagógusok a nevelés-oktatási célok szem előtt
tartásával szabadon döntenek, azokat a tanulmányi időszak elején a diákok számára a kurzus
tematikus tervében nyilvánossá teszik.
Előrehaladás egyéni útjai – kreditrendszer6
Diákjaink, iskolai kudarcai mögött nagyon sokféle élethelyzet, probléma, sokszor trauma áll.
Nagyon különböznek tudásukat, képességeiket, elvégzett évfolyamaikat, anyagi, tanulási
lehetőségeiket, valamint céljaikat tekintve, azonosak azonban szándékukban. Tanulni,
változni, fejlődni akarnak, gimnáziumi érettségit szerezni, majd továbbtanulni, dolgozni,
felnőtt életet élni. Ahhoz, hogy céljukat elérhessék, ezt a sokféleséget kell nekünk egy
mederbe terelnünk, és végül mindegyikőjüket képessé tennünk az érettségire.
E gyakorlatunk kipróbált, működő módja három pilléren nyugszik:


A személyre szabott tanulási program, amelynek segítségével az egyes diákok a

számukra szükséges tantárgyi segítséget, fejlesztést, előrehaladás lehetőségét kapják.

6

https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/tanulas-fejlesztese/tanulas-fejlesztese-090617-1
http://ofi.hu/tanulas-21-szazadban
http://ofi.hu/tanulok-kozotti-kulonbsegek-es-tanulas-fejlesztese
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A másik egy személyes mentálhigiénés támogatás, amely a segítő párrendszeren

keresztül segít a diákoknak problémáik legyőzésében, önismeretük fejlesztésében, traumáik
feldolgozásában, a felnőtté válásban.


A harmadik egy olyan inspiráló iskolai légkör, kortárs közösség és terápiás közeg, ahol

kapcsolódások által kerülhetnek közelebb egymáshoz és önmagukhoz, és aktivitás,
kommunikáció, hiteles visszajelzések segítségével integrálódik személyiségük.
Nagyon különböző diákjaink tanulmányainak előrehaladását tehát a személyre szabott
tanulási program biztosítja. Az egyéni tanulási utak megvalósulását a fent leírt kurzusrendszer,
valamint a kreditrendszer teszik lehetővé. Ugyancsak ezt segíti, hogy a tanulási folyamat
sokféleképpen valósulhat meg. Nem csak az iskolában, tanórai, vagy foglalkozási környezetben
lehet teljesíteni a követelményeket, vagy azok bizonyos részét, hanem otthoni munkával,
kutatással is. Különösen igaz ez a problémaalapú kurzusokra. Nagy szerepe van ebben a
digitális tanulási formáknak, amelyek egyrészt támogatják az egyéni tanulási utak
megtalálását, másrészt fejlesztik a digitális kompetenciákat.
Kreditrendszer
A célcsoport sajátosságai miatt a diákok nem évfolyamokban és osztályokban, hanem
tanulócsoportokban, a fent leírt kurzusrendszerben tanulnak. Az iskola elvégzéséhez
meghatározott típusú és mennyiségű kurzust kell teljesíteni. A teljesítendő kurzusok
rendszerét a tantárgystruktúra tartalmazza.
A diákok személyre szabott tanulási tervét az iskolába bekerüléskor velük közösen készítjük el,
amit tanulmányaik előrehaladásával folyamatosan felülvizsgálunk, pontosítunk, ha kell,
módosítunk. Ennek keretét a szerződéses rendszer biztosítja.
Az iskola az alábbi dokumentumokkal végzi a tanügyi adminisztrációt:
Egyéni órarendek - AROMO iskolaadminisztrációs szoftverben elektronikusan tárolva;
Haladási napló - AROMO iskolaadminisztrációs szoftverben elektronikusan tárolva;
Hiányzási napló - AROMO iskolaadminisztrációs szoftverben elektronikusan tárolva;
Vizsgajegyzőkönyvek - AROMO iskolaadminisztrációs szoftverben elektronikusan tárolva;
Törzslap - csak a sikeres vizsgák kerülnek rögzítésre. A törzslapok az AROMO
iskolaadminisztrációs szoftverből akkor kerülnek nyomtatásra, ha az adott diák tanulói
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jogviszonya megszűnik. A kinyomtatott törzslapokat minden tanév végén összesítve
archiváljuk. A törzslapokon a kreditrendszer miatt tanéves osztás nem szerepel, mert nem
releváns. Jogviszonyban lévő diáknak csak abban az esetben nyomtatunk törzslapot,
amennyiben 12. év végén valamelyik tárgyból sikertelen vizsgát tett, és ezért az érettségi
jelentkezését rendes érettségiről előrehozott érettségire kell módosítani. Ebben az esetben
ebből a tárgyból elégtelent írunk a törzslapra és a bizonyítványba.
Személyre szabott tanítási-tanulási módszerek alkalmazása
A célcsoport problémáinak, különböző tanulási gondjainak, szociális és szociokulturális
hátteréből fakadó hátrányainak kezelése, leküzdése személyre szabott módszerek
alkalmazását igényli. Ugyanakkor mivel az integrációs célok megvalósítása érdekében a
fiatalok kislétszámú heterogén tanulócsoportokban tanulnak, egyszerre kell megvalósulnia az
integratív és a differenciált módszertani megközelítésnek, oktatásszervezésnek.
A tanulásszervezés jellemző formái:
- frontális munka;
- pármunka, csoportmunka;
- kooperatív tanulás;
- problémaalapú feldolgozás, projekttanulás
- csoporton belüli differenciálás, differenciált rétegmunka;
- egyéni fejlesztés;
- konzultációs felkészítés,
- gyakorlati tevékenység.
Egyéb foglalkozások, a csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
A diákok igényeihez (illetve anyagi lehetőségeinkhez) igazodva törekszünk egyéb
foglalkozások szervezésére, működtetésére, műveltségszélesítő, illetve szakmaalapozó
ismeretek szerzése céljából (pl.: fotó, film, zene, színház, vallástörténet stb.).
Mindezeken túl a Tanodában - mivel annak épületét a diákok egész nap használhatják - sok,
nagyon értékes tevékenység szerveződik spontán módon. A tanítási idő utáni önálló tanulások,
közös feladatmegoldások, konzultációk, korrepetálások, beszélgető csoportok, diák-diák
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segítő párok, közös játékok, zenélések személyiségfejlesztő és közösség kovácsoló ereje fontos
része a munkánknak. Sok diákunk egész nap itt tölti idejét és fontos, hogy mindig találhat
elfoglaltságot. Ezt a lehetőséget biztosítanunk kell, de hiba lenne az így szerveződő
tevékenységeket irányított rendszerbe foglalni.
Iskolánk célcsoportja az iskolai lemorzsolódás, az elkallódás, lecsúszás veszélye által
fenyegetett fiatal. Ennek a folyamatnak a megállítása, visszafordítása egyedi, sajátos
megoldásokat feltételez. Ennek fontos része az egészséggel, testkultúrával kapcsolatos
nevelés is. 30 éves tapasztalatunk, hogy – tekintve a fiatalok nagy számának éppen ezekkel a
területekkel kapcsolatos nehézségeit, szorongásait - a pozitív változás érdekében nagyon
érzékeny és speciális megközelítésre van szükség. Éppen ezért a Nemzeti alaptantervben
szereplő

testnevelés

tantárgy

tartalmát

különböző

mozgásformák

gyakorlásának

biztosításával oldjuk meg. A mindennapos testmozgást a következő módon valósítjuk meg,
amelynek alkalmazásában iskolánknak több évtizedes tapasztalata van. A tanórák előtti
reggeli sávban, valamint esetlegesen hetente több délutáni időpontban szervezzük meg a
testkultúra tantárgy óráit. A jógagyakorlás biztosítja a testkultúra fejlesztését, a testmozgás
megélését, mindemellett a stresszoldást, fizikai és szellemi koncentráció erősödését, a testilelki harmónia kialakulását. Ezen kívül diákjaink aktuális fejlesztési céljaival összhangban egyéb
olyan mozgásformákat is szervezünk, amelyek a mozgás nyilvánvaló egészségfejlesztő
hozadékain kívül más értékekkel is gazdagítják a fiatalokat. Például fal-, illetve sziklamászást,
amely fejleszti a koncentrációt, az énerőt, a bizalmat és felelősségvállalást; síkfutást, amely
növeli az állóképességet és kitartást, valamint erősíti a fiatalok megküzdési képességét;
csapatjátékokat és küzdő spotokat, amelyek erősíti figyelmet és a kooperációs készséget,
valamint csoportos játékjellegéből adódóan összetett érzelmi élmény átélésének lehetőségét
biztosítja; tai chit, amely a figyelem és koncentráció erősítése mellett a belső, illetve a
természettel való harmónia megélésében segít. A jógának a tantervben a többi tantárgyhoz
hasonlóan kidolgozott tanterve szerepel.
Mindezek alapján a Nat-ban szereplő testnevelés tantárgy fő témakörei a testkultúra
tantárgyban az alábbi módon jelennek meg:
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció: jóga gyakorlással;
Atlétikai jellegű feladatmegoldások: síkfutással;
Tornajellegű feladatmegoldások: fal- és sziklamászással;
Sportjátékok: asztalitenisz, floorball, kispályás labdarúgás, kosárlabda játékokkal;
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Testnevelési és népi játékok: váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal;
Önvédelmi és küzdősportok: tai chival, kung-fuval;
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák: fal- és sziklamászással.
A testkultúra tantárgy nem csak a Natban leírt feladatok ellátására ad keretet, hanem fontos
része az iskolában zajló közösségi életnek. E tevékenységekben kiemelt fontosságú a
hagyományos tanárszerep oldása. Ezért minden foglalkozás úgy valósul meg, hogy tanárok,
diákok közösen végzik a tevékenységet. Ezeket a foglalkozásokat bármely, az iskolában
dolgozó pedagógus vezetheti, kivéve a jógagyakorlást, amely a Mindennapi jógagyakorlás az
iskolában című akkreditált képzéssel vagy ezzel egyenértékű jógainstruktori képesítéssel
rendelkező munkatárs vezetésével valósulhat meg.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv:
Az iskola elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása érdekében évente az iskolai
egészségnapon elsősegély-nyújtási tanfolyamatot szervez. (Tematikát lásd a tantervek
között.)
Értékelés
o az értékelés szemlélete
o az értékelés színterei
o nevelési célok megvalósítása az értékeléssel
o oktatási célok megvalósítása az értékeléssel
o vizsga
o értékelő megbeszélés
o önreflexió megvalósítása az értékeléssel
o érettségi vizsga
A fiatalok értékelése az oktatás-nevelés minden tevékenysége során folyamatosan és velük
közösen történik, nagy hangsúlyt fektetve az önértékelésre. Az értékelés minden esetben
formatív értékelés. Ennek célja, hogy az állandó visszajelzések segítsék a fiatalok reális
énképének, önismeretének kialakulását. A számonkérés és az értékelés többféle formában is
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megvalósulhat, pl. vizsga, projektmunka és annak értékelése, folyamatértékelés, pl.
portfóliókészítés.
A kurzus leírása, amelyet a tanár a tanulmányi időszak elején a diákok számára nyilvánossá
tesz tartalmazza a számonkérés és értékelés módját. A diákok bizonyos tantárgyak bizonyos
kurzusain vizsgákon adnak számot tudásukról. Ennek célja egyrészt az érettségihez és a
továbbtanuláshoz nélkülözhetetlen vizsgarutin megszerzése, másrészt a szintetizáló képesség
fejlesztése. A vizsgák anyaga az egyes kurzusok tematikáján alapul (elsajátított tananyag,
készségek, képességek alkalmazása stb.). A vizsgák tantárgyanként az érettségi vizsgákhoz
hasonlóan szerveződnek és bonyolódnak (a vizsga részei, időtartama, módja, értékelése stb.).
Portfóliókészítés vagy egyéb értékelési mód esetén a kurzus leírása tartalmazza a diákok által
teljesítendő feladatokat, határidőket, az értékelés szempontjait. Az értékelés minden esetben
két részből áll. A kurzus végén vagy a vizsga után közvetlenül részletes szóbeli szöveges
értékelésben kap a diák visszajelzést teljesítményéről, tudásáról.
Ennek szempontja kettős:


Hol tart önmagához képest: mit és mennyiben változott, milyen irányban kell

továbbhaladnia, hol tart az érettségi követelményekhez képest.


Emellett a tanár százalékos formában értékeli teljesítményét, amelyet az elektronikus

tanügyi szoftver, az AROMO érdemjeggyé vált át. Ez kerül be a diák bizonyítványába. Mivel a
kurzusok nem azonosíthatók az évfolyamok szintjeivel, a megszerzett osztályzatokat sorban
kell bevezetni a törzslapra. 1-1 kurzus vizsgajegye az évfolyamos szisztémában 1-1 féléves
jegynek felel meg, az év végi osztályzatot ezek átlaga adja. A 12. évfolyam év végi jegyének
számításakor az átlagba bele kell számolni az érettségi felkészítő kurzus eredményét.
A diákok az egyes tanulmányi időszakokban szerzett eredményeikről minden időszak végén
értesítőt kapnak, amely tartalmazza a tervezett tanulmányokat és a megvalósulást. Ez
megfelel a jogszabályban előírt félévi értesítőnek. Ez a dokumentum különösen alkalmas arra,
hogy segítő párjával és a stáb támogatásával, fejlesztő értékelés megvalósulásával segítsen a
diáknak szembenézni saját tanulási képességeivel, lehetőségeivel, szorgalmával, és ezáltal
fejlessze önismeretét. Ez képezi alapját személyes tanulási programja újragondolásának,
ütemezésének, valamint a következő tanulmányi időszak megtervezésének.
Testkultúra tantárgy esetében az értesítőbe, valamint a bizonyítványba százalékos értékelés
helyett a „teljesítette” kifejezés kerül.
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Magatartás, szorgalom értékelése a tanulmányi időszak végén sorra kerülő értékelő
beszélgetésen szóban történik.
Az értékelés szemlélete a Belvárosi Tanodában7
Az intézményben alkalmazott értékelési módszereknek óriási szerep jut nemcsak a tanulási
folyamatban, hanem az egész iskolai életben. Az oktatási és a nevelési célok megvalósulását
egyaránt befolyásolja az értékelési rendszer működése. A Belvárosi Tanoda szemléletében az
értékelésre komplex feladatként tekintünk, mely a diák fejlődését helyezi a középpontba,
kooperatív tevékenységen és több szempontú visszajelzésen keresztül valósul meg. Az
értékelés célja több szinten is értelmezhető, az oktatási folyamatban a diák egyéni fejlődését
segíti, intézményi szinten a minőségbiztosítást támogató eszköz, emellett praktikusan a
bizonyítvány kiállításának alapját képezi.
A korszerű tudás és műveltség elérésének legfontosabb követelménye a kulcskompetenciák
fejlesztése. Elsődlegesen ezek segítik hozzá a diákot az életben és a munka világában való
boldoguláshoz. A képességfejlesztés előtérbe kerülése miatt jogos igény, hogy a diák ne csak
bizonyos kimeneti pontokon kapjon minősítést, az értékelés ne csupán egy-egy tanulási
folyamatot lezáró bírálatot, a diák teljesítményét tükröző mérési eredményt jelentsen.
Ehelyett rendszeres visszajelzéssel tájékoztassa a diákot a tanulási részfolyamatairól,
párbeszédet kezdeményezzen vele a tanulásban felmerülő nehézségeiről, erősségeiről, az
előrehaladás lehetőségeiről.
Az egész életen át tartó tanulás stratégiájának kulcsa a tanulási képességek fejlesztése, mely
az egyéni tanulási módszerek kialakítása, a metakogníció és az önszabályozó tanulás
fejlesztése által teljesül. Az önszabályozó, személyre szabott tanulás kialakítása úgyszintén
megkívánja a formatív értékelés alkalmazását a minősítő értékelés mellett, illetve nagyban
alapoz az önismeret és az önértékelés fejlesztésére.
Az oktatás a XXI. században olyan eszközt fedezett fel az értékelésben, amely révén a tanulási
folyamat működés közben is alakíthatóvá, formálhatóvá válik. A Belvárosi Tanoda ezek
figyelembevételével egészítette ki, módosította értékelési rendszerét.

7

http://ofi.hu/tudastar/segedkonyv-integralt/formativ-ertekeles
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/egyuttmukodes-es-versenges
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Az értékelés színterei a Belvárosi Tanodában
A diákok értékelése az oktatás-nevelés minden tevékenysége során folyamatosan és velük
közösen történik, nagy hangsúlyt fektetve az önértékelésre. A Belvárosi Tanodában sok
színtéren és változatos technikákat alkalmazva adunk visszajelzést diákjainknak.
Nevelési célok megvalósítása az értékeléssel
A stábbeszélgetés, illetve a segítő párral történő beszélgetés is az értékelés és az önértékelés
egy-egy színtere, ahol a diák tanulmányi munkáját, nehézségeit, erősségeit együtt
megbeszélve a diákkal közösen állapítjuk meg egyéni haladásának lehetőségeit és azokat a
feltételeket, amik hozzásegítik nehézségei leküzdéséhez, tanulási céljai eléréséhez.
Megállapításainkat egyes esetekben szerződésben is rögzítjük. Ezek a beszélgetések
ugyanakkor nemcsak oktatási, hanem nevelési célok megvalósításának is eszközei, a
tanulmányi előmenetel csak egy a számos szempont közül, mely alapján reflektálunk
diákjainkra. Ez azért lényeges, mert a reális énkép kialakításához elengedhetetlen, hogy minél
több nézőpontból, minél változatosabb területekkel kapcsolatban érkezzen visszajelzés.
Oktatási célok megvalósítása az értékeléssel
A kurzusokhoz készített tematikus terv az a dokumentum, mely tartalmazza, hogy a
tanulmányi egység vizsgával vagy értékelő megbeszéléssel zárul, és hogy hogyan áll elő a
teljesítmény számszerűsített értékelése, amely 1-100-ig terjedő skálán jelenik meg.
A kurzusrendszer felépítése módot ad a diákoknak arra, hogy bármely – egy-egy kurzus
zárásaként megszerzett – eredményüket javíthassák. A korrekció lehetősége nagymértékben
csökkenti a teljesítményszorongást, arra ösztönzi a diákokat, hogy az adott tananyagrészt
alaposabban, magasabb szinten sajátítsák el. Ez különösen fontos lehet, amikor a témával
kapcsolatban felsőfokú tanulmányokra készülnek.
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Vizsga
Diákjaink azon tantárgyakból, melyek értékelése vizsgán történik, a konzultációs- és
vizsgaidőszakban osztályozó vizsgákon adnak számot tudásukról. A vizsga írásban és szóban is
megrendezhető. Ha a tanár szükségesnek látja, egy–egy vizsga teljesítéséhez a kurzus
tematikus tervében írásbeli és szóbeli vizsgarészt is előírhat. Az érettségi tárgyak esetében
törekszünk arra, hogy a vizsgákat az érettségihez hasonló módon szervezzük meg. A diákok így
nem csak vizsgarutint, hanem tapasztalatot is szerezhetnek az érettségi vizsga jellegéről. A
szóbeli vizsgák a Tanoda segítő-oktatóiból kialakított vizsgabizottságok előtt történnek.
Pótvizsga lehetőségéről a tanév rendje rendelkezik. A vizsgával záródó kurzusok pótlására akár
a kurzus megismétlése nélkül a vizsga teljesítésével későbbi vizsgaidőszakokban is mód van.
Amennyiben a tananyag projektmódszerrel kerül feldolgozásra vagy a kurzus tematikus
tervében folyamatértékelés szerepel, pótvizsgára lehetőség a munkaforma jellegéből
fakadóan nincs. Amennyiben a diák hozott bizonyítványa szerint a Tanoda tantárgystruktúrája
által előírt tárgyat nem, vagy nem elegendő ideig vagy nem elegendő óraszámban tanulta,
számára az igazgató különbözeti vizsgát írhat elő. Ennek teljesítésére az adott tantárgy
tantervében szereplő sorrendiséget szem előtt tartva tanulmányai ideje alatt bármely
vizsgaidőszakban lehetősége van.
Értékelő megbeszélés
A kurzushoz tartozó tematikus tervben rögzítettek értelmében a kurzus teljesítésének
értékelése értékelő megbeszélésen is történhet. Az értékelő megbeszélés olyan tanulási
környezetet feltételez a Belvárosi Tanodában, amely elvárja a diákoktól, hogy tevékenyen
részt vegyenek tanulási folyamatuk tervezésében és szabályozásában. A XXI. századi
pedagógiai elvárásoknak megfelelően a kurzusvezetők gyakran tanácsadói, segítői szerepben
kapcsolódnak az oktatási folyamatba, a diákok maguk vállalják a felelősséget a
tanulásszervezésükért.
Az értékelő megbeszélésen az adott kurzuson folytatott egész tanulási folyamat komplex
értékelése történik, melynek legfontosabb szempontjai:


a tanulási folyamat tervezése és szervezése
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a megszerzett szaktárgyi tudás



a részvétel



az aktivitás



a társakkal való együttműködés



a létrejött produktum (pl. kiállítás, előadás, portfólió)

Az egyes elemek más-más súllyal kerülhetnek a számszerűsített értékelésbe attól függően,
hogy a kurzusvezetők mely területeken tartják szükségesnek a résztvevők fejlődését (ld. 2. sz.
melléklet).
A diák tanulmányi eredményének kialakítása az adott tanulási szakaszban érintettek közös
feladatává és felelősségévé válik, így a kurzus vezetői, a csoporttársak, a diáktársak és maga a
diák is hatást gyakorol eredményére, ennek értelmében az egyoldalú tanári értékelés ön- és
társértékeléssel egészül ki.
A Belvárosi Tanodában a diákok szociális kompetenciáinak fejlesztését kiemelkedően
fontosnak tartjuk. Amellett, hogy a társértékelés fontos eleme a formatív értékelésnek, a
proszociális viselkedés fejlesztésében is lényeges funkciója van. A társértékelés fejleszti a
kritikai gondolkodást, növeli a diákok közti interakciók számát. Azáltal, hogy egymás munkáját
figyelemmel kísérik, több megközelítéssel is találkoznak, új stratégiákat tanulhatnak,
miközben a reális énkép kialakításához is hozzásegíti a diákot az, hogy látja társai
teljesítményét.
Formatív értékelés állomásai, eszközei: a kurzus elején a tervezés (munkaterv; a
kurzusteljesítés követelményeit és értékelési módját tartalmazó szerződés, összhangban a
tematikus terv tartalmával), közben a kivitelezés mérföldkövei (munkaterv alapján szóbeli
visszajelzések, rendszeres konzultáció), lezárásakor pedig az értékelő megbeszélés. Az
értékelő megbeszélésen kialakított tanulmányi eredmény a folyamat résztvevőinek ön- és
társértékeléseiből adódik össze a munkaterv és a folyamat elején szerződésben rögzített
feltételek teljesülésének figyelembevételével.
Önreflexió megvalósítása az értékeléssel
Az iskola nemcsak diákjait ösztönzi önreflexióra. A stábok rendszere elősegíti, hogy
tárgyilagosan lássunk rá saját munkánkra. A támogató, biztonságos iskolai légkör, a partneri
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viszony kialakítása azt is lehetővé teszi, hogy diákjainktól rendszeres és őszinte visszajelzést
kapjunk, melyet a különböző stábok felhasználnak a működés során. Ezek a belső
visszajelzések mind a minőségbiztosítás kellékei, ám ahhoz, hogy teljes képet kaphassunk,
fontos a külső nézőpont bevonása is. Ezt a nézőpontot az iskolánkba érkező gyakornokokkal
és érettségiztető tanárokkal történő beszélgetések révén ismerjük meg a legközvetlenebb
módon. Visszajelzéseik rendkívül értékesek számunkra, mivel olyan megfigyelők, akik más
oktatási intézményekben zajló folyamatokra is rálátnak, és elfogulatlan véleményt tudnak
alkotni iskolánkról.
A különböző kurzusokon megszerzett százalékos eredmények egészre kerekített értéke az
iskola elektronikus adminisztrációs szoftverében (AROMO) kerül rögzítésre.
A törzslap (bizonyítvány) kitöltésekor a százalékok átváltásra kerülnek 2, 3, 4 vagy 5
érdemjegyre. Az 1. számú melléklet tartalmazza a jelenleg használt táblázatot, amelyet az éves
munkaterv módosíthat. A 9., 10., 11. évfolyam esetén az eddigieknek megfelelően két kurzus
érdemjegyének átlaga adja az év végi osztályzatot. A 12. évfolyam év végi jegyének
számításakor az átlagba bele kell számolni az érettségi felkészítő kurzus eredményét.
Érettségi vizsga
Az érettségi vizsgát független vizsgabizottság előtt rendezzük. A független vizsgabizottság azt
jelenti, hogy nem azok a tanárok, segítő-oktatók érettségiztetik a fiatalokat, akik az évek során
felkészítették őket, és akik nem csupán tanáraik, hanem segítőik is, hanem az iskola által
felkért, más iskolában tanító tanárok. A független érettségi bizottság biztosítja az
elfogulatlanságot, és emeli a fiatalok számára érettségi vizsgájuk értékét.

3. A pedagógusok helyi intézményi feladatai – a stáb
o újraértelmezett tanári szerep és gyakorlat
o személyzet - a stáb
o segítő személyével kapcsolatos elvárások
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Újraértelmezett tanári szerep és gyakorlat
A XXI. században a tanárszerep jelentősen megváltozott.8 A tanár nem a mindent tudó felnőtt
már. A tudás maga is megváltozott, a legtöbb területen nehéz kész, tényszerű tudásról
beszélni, azt pedig még nehezebb megmondani, megjósolni, hogy milyen tudásra lesz
szüksége a felnövő generációknak. Ezek közül sokat feltehetőleg nem is tudunk, van, amit még
nem is ismerünk. Ezért tehát a tanár egyik feladata, hogy magára a tudásszerzésre, valamint
az információ szűrésére, szelektálására és integrálására készítse fel a fiatalokat. Ez a korábbi,
a hierarchikustól eltérő viszonyt feltételez. Természetesen továbbra is vannak tudástartalmak,
amiket a tanár megtanít a diákoknak, de a világban zajló változások a tanítás egész
attitűdjének megváltozását, a tanár-diák viszony átértelmezését követelik.
Magát a tanítást mi tanítás-tanulás folyamatának értelmezzük, amelyben minden résztvevő
tanul és tanít is. Bizonyos tanulási helyzetekben, pl. a problémaalapú kurzusokban a tanár
szerepe egyrészt a csoport vezetése, másrészt a tanulási folyamat facilitálása. Támaszként,
segítőként, kísérőként áll a diákok mellett. A diákok tanulási folyamatát támogatja, minden
elakadásukban, tanácstalanságukban kisegíti őket. Ha kell konzultál, tanácsot ad, ha kell,
bíztat. Folyamatos figyelmével, jelzéseivel próbálja a diák figyelmét, motivációját a feladaton
tartani.
Nagyon fontos alapelvünk, hogy a diák a saját tanulási folyamatáért felel. Amit megtesz,
elvégez, megtanul, az lesz a sajátja. De, amit nem tesz meg, nem végez el, nem tanul meg,
abból is tanul, épül, mert a tanár segítségével minden helyzetet megvizsgálnak, minden
folyamatot elemeznek, és a diák végül mindenből következtetéseket von le önmagára, saját
működésére nézve. Ez segít neki a következő feladatot jobban, alaposabban megcsinálni.
Ebben a tekintetben a tanár a diák számára partner, társ, amennyiben társa, partnere az általa
kitűzött cél – az érettségi megszerzésének – elérésében.
Ugyanakkor a tanár mintaszemély is. Mintát ad kommunikációjában, tevékenységében, a
világhoz, a feladatokhoz, másokhoz és önmagához való viszonyában. E megváltozott
tanárszerepből fakadóan kívánatos és olykor szükséges, hogy bizonyos tanulási folyamatokba
8
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nem tanár végzettségű szakembereket is bevonjunk. Ezért is fontos, hogy a problémaalapú
kurzusok kettős vezetéssel valósuljanak meg.
A Belvárosi Tanodában a hagyományos iskolai tanárszerepeket az alapítás óta másként
értelmezzük. Mivel nincsenek osztályok, osztályfőnök sincs. A fiatalok tanulmányi ügyeinek
intézését, valamint mentálhigiénés támogatását a segítő pár végzi.
Iskolánkban több feladatkörben, beosztásban dolgoznak munkatársak. Bár feladataik,
munkaidejük, felelősségük eltérő, de mindenkinek szükséges azonosulni az iskola
szemléletével, értékrendjével. Az iskola közösségét felnőttek, fiatalok, tanárok, diákok,
segítők, egyéb munkatársak, vagyis az iskola polgárai közösen alakítjuk. Személyiségünkkel,
tevékenységeinkkel,

kommunikációnkkal,

jelenlétünkkel.

Mindannyian

sajátunknak,

otthonunknak érezzük. Ennek megvalósulását segíti a közös térhasználat, az órákon és a
szünetekben együtt töltött idő, a közös programokban (iskolanapok, projektbemutatók,
kirándulások stb.) való részvétel. Bármely munkatárs kezdeményezhet tevékenységet, vagy
akár bekapcsolódhat valamelyikbe. Pl. kirándulás- vagy iskolai program, iskolanap-szervezés,
projektben való részvétel stb.

A személyzet - a stáb – intézményen belüli együttműködés
o a személyzet
o a segítő személyével kapcsolatos elvárások
o stábmunka mint munkastílus
o stáb vezetése

A személyzet
A Tanodában alkalmazott módszer lényege a személyközpontúság. Ennek megfelelően a
személyi feltételek biztosítása és a személyzet állapota meghatározó.
Alapelvünk, hogy egy segítő intézményben minden munkatárs - a gondnoktól a vezetőig - a
tartalmi munka képviselője, a saját területén ugyan, de azonos értékkel fontos, a személyzet
szerves része. Ha csak egy munkatárs is akad, aki nem képviseli a segítő hozzáállás attitűdjét,
az rombolja az intézmény munkájának hatékonyságát. Ez azért van így, mert a segítés a Tanoda
értelmezésében egy légkör megteremtése. Ezt a légkört pedig elsősorban a személyzet
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gondolkodás- és munkamódja, fizikai és lelki állapota, belső kapcsolat- és kommunikációs
rendszere teremti, határozza meg.
A Tanodában segítő foglalkozású szakemberek, pedagógusok, szociális munkások dolgoznak
(segítő-oktatók), akiknek legfontosabb feladata a segítő kapcsolat alakítása, valamint
fenntartása, és akik a tanár-diák kapcsolatot is így értelmezik, működtetik.
A Tanoda munkarendje, a rendszeres elfoglaltság a diákok számára életmódszervező
segítséget is jelent. A tevékenység hangsúlya az oktatás mellett a segítő, esetkezelő munka, a
segítő-párrendszer folyamatos működtetése, a tanulási képességek és készségek fejlesztése,
felzárkóztatás, egyéni fejlesztés: a folyamatos személyre szabott törődés biztosítása. A
tanulási folyamat elsődlegesen az iskolában zajlik. A kortárs önsegítés fontos szerepet kap az
iskola munkájában.
A Tanoda működésének fontos eleme az un. stáb. E stáb hetente megbeszéléseket tart,
amelyen átgondolja teendőit, az összes diák aktuális helyzetét, s természetesen a stábtagok
problémáit is. A felmerülő kérdésekben megoldási stratégiákat dolgoz ki vagy döntéseket hoz,
amelyeket következetesen és egységesen képvisel a diákok előtt. A stábtagok alapfeladata az
oktatás és esetkezelés. Tevékenységi területeik:


önálló oktatási tervek és tananyagok tantárgy- vagy tantárgy-csoportonkénti

kidolgozása;


szaktárgyi tanítás, egyéni fejlesztés;



a tanított diákok számára személyre szabott tanulási program és módszerek

kidolgozása, alkalmazása;


a tanulási-tanítási folyamatok dokumentálása, módszertani anyagok készítése;



vizsgáztatás;



felvételiztetés;



segítő párként esetkezelő munka végzése;



az esetek kezelésének dokumentálása;



esetmegbeszélések;



aktív részvétel a Tanoda programjain, rendezvényein;



részvétel a stáb heti megbeszélésein;



folyamatos önképzés (humán-segítő és szaktárgyi);
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kölcsönös igény szerint szülőkkel való kapcsolattartás



adminisztráció.

A stáb mindenféle értelemben mintacsoport. Viselkedése, állapota és működése
tapasztalataink szerint mindig meghatározza a diákcsoport működését is. Ezért nagyon fontos
a stáb mint csoport, s benne a személyek egyénenkénti folyamatos karbantartása, s a nagyon
intenzív és nyílt egymás közti kommunikáció. A stáb és a benne dolgozó személyek legfőbb
törekvése a hitelesség. Fontos értéke és jellemzője e stábmunkának, hogy ez a működési mód
lehetővé teszi azt, hogy az iskola, a munkahely a segítő-oktatók személyes igényeit, fejlődését
ugyanúgy szolgálja, mint diákjaiét, s az önmegvalósítás terepe legyen.
A Tanoda működési módjának legfőbb jellemzője az intenzív, közös munkán, elfogadáson,
bizalmon és őszinteségen alapuló, egyenrangú partnerként együttműködő tanár-diák
kapcsolat, a napi odafigyelés minden diákra, az otthon-érzet, a családias légkör, a kölcsönös
törődés, a diákok és tanárok személyes igényeinek tiszteletben tartása, az egymás iránti
türelem, s a közösen végzett munka örömei és buktatói, a folytonos változás és tanulás.

A segítő személyével kapcsolatos elvárások
A segítő legfontosabb munkaeszköze saját személye. Nem lehet bárki alkalmas erre a
munkára. A legfontosabb elfogadni, hogy egy ilyen munka vállalása folyamatosan
karbantartott, elemző önismeretet, önmagunk nyílt vállalását és személyes, valamint
szakértelmünk határainak pontos, naprakész ismeretét igényli. Ez nem könnyen teljesíthető
elvárás. Mégis nagyon fontos, hiszen a segítő munka egyik legnagyobb csapdája a túlvállalás
úgy személyes, mint intézményi szinten. Szívszorongató, de az önvédelem és az elvállalt
feladatok sikeres elvégzése érdekében is a legfontosabb feladat a „nemek” kimondásának és
megvalósításának megtanulása. A segítők esetleges túlvállalásai, s az ebből következő
kimerülés a teljes tevékenység létét veszélyeztetheti.
A segítő-oktatók személyével kapcsolatban - a Tanodában - megfogalmazott elvárások:
A személyiséget és a munkastílust alapvetően jellemző jegyek:
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érzelmi elkötelezettség, őszinteség, hitelesség, empátia, az átlagosnál nagyobb tolerancia,
alázat, nyitottság, érzékenység, fejlődőképesség, fegyelmezettség, önuralom, képes kezelni
saját előítéleteit, mértéktartás, a szakmai tájékozottság folyamatos igénye.
A személyközpontú gondolkodásmódot meghatározó vonások:
szeretetvezérelt

(tudjon

szeretetet

adni

és

kapni),

helyzetfelismerése

rugalmas,

szemléletmódja perspektivikus, következetes, fogékony, szellemiekben fiatal, szabálytartása
rugalmas, minden problémát egyediként közelít meg.
Elő- és továbbképzéssel fejleszthető jellemzők:


naprakész tárgyi tudás, önismeret, szervezőképesség, kommunikációs készség,
kooperációs

készség,

konfliktusmegoldó

technikák

széles

repertoárja,

döntésképesség;


segítő módszerek széles repertoárja, saját korlátok ismerete.

A segítőt az ezek megvalósítására való állandó törekvés jellemzi (függetlenül attól, hogy
pályakezdő, vagy éppen hosszú szakmai múlttal rendelkezik, hogy milyen szintű és minőségű
képzettséget kapott a segítő szakmában). A személyiségfejlődés és a változás igénye és az
ebbe fektetett munka szándéka kell, hogy jellemezze azt, aki a Tanodában kíván dolgozni. (A
fiatalok irányában érzett segítő szándék kevés!) Aki másoknak akar segíteni, annak elsősorban
önmagával kell tudnia bánni, hiszen a fiatalok számára a legfontosabb minta és támogatás a
segítő viselkedése!

A segítő személyzet munkastílusa: a stábmunka
A

célcsoport

problémáinak kezelésében, megoldásában,

képzésük

sikerességében

elengedhetetlen a csapatmunka. A támogatások összetett rendszerét kell biztosítani
számukra. Mind az információ áramoltatásban, mind a döntéshozatal folyamatában, mind a
tiszta, korrekt kommunikációban nélkülözhetetlen, hogy a fiatalokkal foglalkozó személyek
szorosan és gördülékenyen együttműködjenek.
Az iskolát minden szinten stábok működtetik. A stáb az a fórum, ahol az adott témában
érintett és mélyen involvált munkatársak vesznek részt. Közösen beszélik végig a csoportot
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érintő ügyeket és közösen, konszenzusosan hozzák meg döntéseiket. Ehhez szükséges a stáb
minden tagjának hozzáértő, aktív közre- és együttműködése. Mivel a döntések nem a többség
akaratán múlnak, hanem mindenki számára elfogadható megállapodások, ezért a stáb minden
tagja hitelesen és következetesen tudja képviselni azokat. A stábszerű vezetés jellemzője tehát
a stábtagok szakmai aktivitásán alapuló működtetés, közösen hozott konszenzusos döntés és
a közös felelősségvállalás. Az iskola legfontosabb fóruma a tanárstáb – vagyis a tantestület is
stábformában működik - , amelyen minden olyan tanár részt vesz, aki nagy óraszámban sok
időt tölt az iskolában a fiatalokkal, illetve segítő tanárpári feladatokat is ellát. Ez a stáb részben
az iskola napi ügyeit, részben a nevelési-oktatási célokkal összhangban a diákok tanulmányi,
és egyéb ügyeit beszéli meg és hoz döntéseket, illetve végzi el az aktuális teendőket. Ez a stáb
tesz javaslatot a felvételi és a tanulói jogviszony megszüntetésének ügyében is. Az iskola egyéb
szintjeit is ez a stábszerű működés jellemzi pl. tantárgyi munkacsoportok stb. Az
iskolavezetőnek döntéseiben figyelembe kell vennie a stábok véleményét. Az igazgató
jogköreit a diákokkal kapcsolatos ügyekben a tanárstáb gyakorolja, amelyekért az igazgató
felelősséget vállal.
A diákok, illetve az egész iskolai közösség számára is működtetünk stábszerű fórumot, amely
a diákönkormányzati jogokat is gyakorolja. A diákok érdekképviseleti és érdekérvényesítő
fóruma a diákstáb. Ez heti rendszerességgel a diákok és a tanárok részvételével zajlik.
A személyre szabott nevelési-oktatási modell a nevelési-oktatási célokkal összhangban a
diákok tanulmányainak figyelemmel kísérését, oktatásszervezési, illetve adminisztrációs
ügyeinek intézését és mentális gondozását a segítő tanárpár végzi. A segítő tanárpárt a diákok
a tanárok közül szabadon maguk választják. A választás a tanév elején történik, és ha
szükséges, új tanárpár választható. A diák-tanárpár kapcsolat alapja a bizalom és az
együttműködés. A segítő tanárpár munkáját segíti és támogatja a stáb.
A Tanoda minden munkacsoportjában a személyzet stábbá szerveződve dolgozik. Mi is ez a
stáb, és miért ilyen fontos a munkánkban?
Alapelvünk szerint esetkezelő munkát nem lehet a stáb kontrollja nélkül végezni a Tanodában.
A segítő kapcsolat mindenképpen kontrollt igényel úgy a segített, mint a segítő védelmének
érdekében. Ezért kimondtuk, akinek „párja” van (esetkezelő munkát végez), annak stábtagnak
kell lennie. A másik fontos szempont - mivel a Tanodában a segítők egyben tanárok is -, hogy
az alaptantárgyat tanító személy stábtag legyen. Csak így követhető és végezhető naprakészen
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a személyre szabott oktatás, fejlesztés. Az óraadók nem tagjai a stábnak, így értelemszerűen
párjaik sincsenek. Igény esetén egy-egy alaposabb és közös elemzést kívánó probléma
felmerülésekor részt vehetnek a stábülésen.
A stáb tehát egy minden résztvevő által fontosnak tartott ügy érdekében együtt tevékenykedő
és gondolkodó szakmai csoport. Ugyanakkor egy kis szervezet, amely állandó karbantartást és
fejlesztést igényel. A stáb több mint személyek/személyiségek összessége, egy ezen túlmutató
új minőség. A stáb közös döntéseket hoz, felelősséget vállal, az egyéneknek csoportszintű
kontrollt biztosít. A stábtagok egyéniségük, személyes felelősségük megtartása mellett
képesek a közös döntéshozatalra, folyamatos információcserére, egymás támogatására. Csak
egy mentálisan jól karbantartott csoportban - a stábban - képzelhető el folyamatos, stabil,
megbízható (mintaértékű) értékrend közvetítése.
A stáb feladata nagyon sokrétű:


felelős a benne dolgozó szakemberek lelki és szakmai karbantartásáért, vagyis egyfajta

szupervíziót lát el (segíti a segítőket);


együttműködik a fiatalok közös kezelésének - gondozásának, tanításának - érdekében

(esetmegbeszélő csoportfunkciót lát el);


folyamatosan naprakész visszajelzést ad az egyes munkatársak és a személyzet közös

munkájáról (kontrollfunkció);


alakítja a Tanoda mint segítő iskola - a változó igényekhez folytonosan igazodó -

koncepcióját;


alakítja a Tanoda hétköznapi életét;



döntéseket hoz, és megoldási stratégiákat alakít ki a napi ügymenetre;



adminisztratív feladatokat lát el;



kialakítja az egészséges munkamegosztást;



biztosítja az állandó szakmai fejlődést (szellemi műhely);



közös gondolkodáson és felelősségvállaláson alapuló vezetési mód.

A stábok tagjait természetesen titoktartási kötelezettség terheli minden, az esetekkel
kapcsolatos és a stábon elhangzó, személyeket érintő információk tekintetében. Ugyanez
vonatkozik a dokumentációkra, s a tanodás diákok, illetve a jelentkezők adatlapjaira.
A Tanodában minden segítő személynek alkalmasnak kell lennie a stáb-munkamódra.
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Segítők vagyunk és ez azt is jelenti, hogy képesnek kell lennünk magunkkal mindazt megtenni,
amit a segítettekkel teszünk vagy tőlük elvárunk. Első lépésként tehát képesnek kell lennünk
egymás előtt megmutatni magunkat és elfogadni a stábon belül is a másképp gondolkodást, a
másságot. A stábban való dolgozás a segítő munka személyiségpróbája is. A magam
megmutatása, vállalása, az őszinteség, az elfogadás és az együttműködési képesség, a nyitott
- másokat saját munkánkba belelátni engedő - szakmai munka talán a legfontosabb
kritériumok. Az igénye és folytonos vállalása annak, hogy hosszú időn keresztül fejlesszem
saját személyiségemet e kis csoport tükrében a legnagyobb kihívás. Akinek erre nincs igénye
vagy nem képes erre, az nem tud stábban dolgozni. Aki viszont vállalja ezt, az minél több időn
keresztül tartozik e csoporthoz, nyilvánvalóan annál jobban kötődik és elköteleződik. Az olyan
munkakapcsolatokra tehet szert, melyektől nehéz megválni.
Mindez nem jelenti azt, hogy a stáb egy „terápiás” vagy önmarcangoló csoport lenne. Hogy
saját személyiségünkkel bánni tudjunk, és állandó visszajelzéseket kapjunk azért szükséges,
mert mindennapi munkánk során diákjaink vagy a fiatalok, akikkel találkozunk, önmaguknak
és nekünk is mindig a legfontosabb kérdést teszik fel: ki vagyok én? A stáb segít abban, hogy
először magunk számára tudjuk megválaszolni ezt a kérdést, és így képesek legyünk szakmai
munkánkat jól végezni. Segít önmagukat keresgélő diákjaink számára saját válaszainkkal,
magatartásunkkal és életvitelünkkel egyfajta pozitív mintát adni.
A stábtagoknak vannak olyan feladataik, amelyeket mindannyian ellátnak, de mindenkinek
van saját felelős területe is. Vannak alkalmi, csak egy adott időszakot érintő feladatok is. E
feladatelosztásokat évről évre ill. alkalmanként a stábüléseken közösen beszéljük meg, és a
lehetőségekhez mérten mindig figyelembe vesszük; ki mire a legalkalmasabb vagy mire nem,
mit csinál szívesen ill. aktuálisan mit bír el. Így közösen tudjuk kontrollálni a túl- vagy
alulvállalásokat is.
A stáb tagjainak feladatai az alábbiak:


segítő párként esetkezelő munka végzése;



az esetkezelés dokumentálása;



esetmegbeszélésen való részvétel;



szaktárgyi tanítás;



önálló oktatási tervek és tananyagok tantárgy-, vagy tantárgyi csoportonkénti

kidolgozása;
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minden tanított diáknak személyre szóló tanulási program és módszerek kidolgozása

és alkalmazása;


a tanulási-tanítási folyamatok dokumentálása, módszertani anyagok készítése;



a párokkal kapcsolatos tanügyi és egyéb adminisztráció;



vizsgáztatás;



felvételiztetés;



részvétel a stáb heti megbeszélésein;



folyamatos önképzés (humán-segítő és szaktárgyi);



igény szerint szülőkkel való kapcsolattartás;



a Tanoda napi működtetése.

Alkalmi ill. egy-egy stábtagot érintő feladatok, feladattípusok:
ügyelet, stábvezetés, tantárgyi munkacsoportok kezelése, menedzselés, pályázatírás,
adminisztráció, szakmai érdeklődők, látogatók fogadása, terepgyakorlatok lebonyolítása,
szakdolgozók, kutatók segítése, tábor- és kirándulás szervezése, könyvtár karbantartása,
érettségi

szervezése,

adatfeldolgozás

és

-elemzés,

kutatómunka,

anyagbeszerzés,

karbantartás, leltározás.
A szakmai képzéseken, továbbképzéseken és konferenciákon való rendszeres részvétel a
Tanodában dolgozók számára létszükséglet lenne, és ezt minden stábtag igényli és feladatának
is tekinti. Törekvésünk, hogy legalább évente egyszer minden stábtag részt vehessen
valamilyen szakmai fejlődését szolgáló programon, rendezvényen, konferencián vagy
továbbképzésen.
A stábmunka ugyanakkor intézményvezetési módszer is. Ezeken a fórumokon történik a
Tanoda munkájának folyamatos alakítása. Minden, az intézmény életét érintő fontos döntés
stábmegbeszéléseken születik meg, s e döntéseket azok hajtják végre és képviselik a napi
gyakorlatban, akik hozták, s azok így hatékonyabban működnek az intézmény és a személyek
szempontjából is. Egy olyan kollektív bölcsesség érvényesül így, ami minden személy
erőforrásait kihasználja. Ez a közös bölcsesség - bár időigényesebb és talán fárasztóbb is, mégis
- sokkal biztonságosabb vezetési mód, mint az egyszemélyi döntéshozatal, hiszen sokkal
nagyobb így az esély az alkalmazható és jó döntések meghozására. A napi vagy koncepcionális
ügyek megbeszélése közös gondolkodáson, minden, a stábba tartozó személy igényének,
érdekének, véleményének figyelembevételén alapul, s a döntések érdek- és álláspont
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egyeztető szakmai viták eredményeként születnek. Egy-egy végleges megállapodás előtt a
nagyon is különböző személyek megközelítései, szempontjai csökkentik egy rossz megoldás
választásának esélyét. Ugyanakkor így minden munkatársnak felelőssége és feladata van az
intézmény tevékenységének és minőségi munkájának alakításában.
A Tanodában nincs hagyományos munkahelyi hierarchia. A stáb-munkamódszer egyszerre
biztosít tagjainak nagy szakmai szabadságot és igényel önálló felelősségvállalást. A stábtag
felelőssége egyrészt a közös döntések, koncepciók, feladatok kialakításában másrészt azok
képviselésében, megvalósításában, végrehajtásában van. Ugyanakkor a stáb fenntartás nélküli
bizalommal viszonyul a stábtagok személyes szakmai döntéseihez és azokat minden esetben
képviseli, támogatja. Ezt az ideális együttműködési módszert törekszünk megvalósítani a
mindennapokban.
Ez a működési, vezetési mód nehéz, de pezsgő, állandó szakmai vitákra épülő, egymás
személyét tiszteletben tartó, vidám, felszabadult és kellemes munkahelyi légkört és szakmai
munkát eredményez.

A stáb vezetése
A stáb vezetése adminisztratív eszközökkel nem oldható meg. A vezető részvétele az összes
munkafolyamatban feltétele hitelességének, hatékonyságának. A stábon belül - a tanodai
munka tekintetében - a legtapasztaltabb szakember az, akit az adott stáb bíz meg a vezetés
feladatával. Egy segítő intézményben fontos és alapfeltétel, hogy a munkatársak legalább
ugyanakkora figyelemben, elfogadásban, türelemben részesüljenek, mint az intézmény
diákjai. S ennek megvalósítása elsősorban a stáb vezetőjének feladata, ezért személye,
gondolkodásmódja meghatározó. Alkalmasnak kell lennie a stábtagok egyénenkénti és
csoportszintű kezelésére. Képesnek kell lennie adott helyzetben saját álláspontját,
véleményét háttérbe helyezni. Csak így előzhető meg a nagyon intenzív, a fizikumot és a
pszichét teljes mértékben igénybe vevő munka mellett a személyzet kiégése és a fluktuáció.
Pedagógusok óraszámai
A Belvárosi Tanoda tekintettel a célcsoport sajátosságaira, segítő iskola, ahol a segítő és oktató
munkát egységként értelmezve és alkalmazva próbál a fiatalok problémáira reagálni és
személyenként megoldást találni. Ennek eszköze a segítő pármunka és a személyre szabott
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tanulási program. Ebben a pedagógusoknak összetett szerepe van. Részben ebből, részben az
iskola speciális képzési rendszeréből fakadóan a pedagógusok komplex feladatokat látnak el.
A pedagógusoknak a munkaszerződésükben rögzített heti munkaidejében szereplő kötelező
tanóráinak számát a tanulmányi időszakonként az igazgató által az AROMO szoftverrel
készített órarend, és az abból létrejövő tantárgyfelosztás írja elő, figyelembe véve
diákpárjainak aktuális számát és egyéb intézményi feladatait.

4. Intézmény partneri kapcsolattartásának formái - együttműködés - a szülőkkel,
tanulók részvételi joggyakorlása
o együttműködés a szülőkkel
o diákstáb

Együttműködés a szülőkkel, gondviselőkkel
Bár a Tanoda nem tartja céljának és feladatának a szülőkkel való foglalkozást, mert ez
családterápia és/vagy a szülő számára is biztosított segítő kapcsolat folyamatos működtetését
igényelné, ami meghaladja szakmai és feltétel-rendszerbeli kereteinket, a szülőkkel való
bizonyos mértékű kapcsolattartás mégsem zárható ki teljesen. Igényeknek megfelelően
egyéni beszélgetéseken való részvételre van lehetőség.
A deviancia - probléma hátterében legtöbb esetben valamilyen értelmű családi
rendezetlenség is áll. A Tanoda alapelvei szerint ugyan nem végez családgondozást, de
ugyanakkor nem zárkózik el, illetve bizonyos esetekben akár kezdeményezi is a szülőkkel való
folyamatos vagy alkalmi kapcsolattartást. E kapcsolattartás módja az egyéni beszélgetések
lehetőségének biztosítása. A szülőknek elsősorban abban próbálunk segíteni

e

találkozásokkal, hogy képesek legyenek gyermekeik családról való leválását támogatni s
feldolgozni. Minden esetben törekszünk a háromoldalú (diák – szülő, gondviselő - segítő)
beszélgetésre. A diák jelenléte és aktív részvétele nélkülözhetetlen a probléma megoldásához.
A találkozást az esetek többségében a szülő kezdeményezi, a Tanoda nem. Ennek oka, hogy a
Tanoda minden értelemben a diákokkal áll szerződéses viszonyban, többek között a diák
iskolai életének felelősségét sem hárítja a szülőre. Ugyanakkor bizonyos helyzetekben
szükséges a szülő, gondviselő bevonása vagy tájékoztatása az esetkezelés folyamatában.
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Szülői tájékoztatót informálás és ismerkedés céljából - évente legalább egyszer, a tanév elején
szervezünk. Ezen túl csak olyan esetben, ha a Tanoda sorsát érintő kérdésekben szeretnénk
konzultálni a szülőkkel.

Diákstáb - a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
gyakorlásának rendje
Alapelv, hogy a diákok minden, az iskolával kapcsolatos ügyben véleménynyilvánítási és a
megfelelő fórumokon döntési joggal rendelkeznek. A segítő-oktatók kötelessége, hogy az
ehhez szükséges nyílt, őszinte, a tanár-diák kapcsolat egyenrangúságát biztosító légkört
minden tekintetben, viselkedésükkel, alkalmazott módszereikkel, segítő attitűdjükkel
támogassák és megteremtsék, valamint biztosítsák a diákok számára a mindehhez szükséges
fórumokat.
Ennek elsődleges fóruma a diákstáb, amely véleménynyilvánítási és döntéshozó fórum,
melyen részt vesz az összes diák és munkatárs, valamint a közös döntés alapján meghívott
vendégek. Hetente 1 alkalommal ül össze, az órarendben erre biztosított időben és napon. A
diákstáb gyakorolja a diákönkormányzati jogokat. Kialakíthatja saját működésének szabályait,
melyhez - amennyiben szükséges – helyiségeket az iskola biztosít.

5. Tér- és helyiségkialakítás
Személyközpontú segítő iskolánk speciális módszere megfelelő, a célokat szolgáló, egész
pedagógiánk szemléletét tükröző tárgyi környezetben tud megvalósulni. Ezért mind a tér-,
mind az eszközszükségletben és -használatban sajátosságok jellemzik iskolánkat. Az iskola
szemléletének és nevelési-oktatási módszerének egyik alapeleme a bizalommal teli,
biztonságos iskolai légkör megteremtése. Ezt szolgálja az iskolai tér elrendezése is. Nagy
jelentősége van a közös előtérnek, ahol a szüneteket együtt töltjük, és annak a helyiségnek,
ahol reggelizni, ebédelni, kávézni lehet. Minden helyiséget és minden eszközt a diákokkal
közösen használunk. Nincs tanári, nincs titkárság, egyetlen olyan tér sincs, amit diákok nem
használhatnak. Ez részünkről tudatos alakítás, amely sok egyéb mellett jelentősen segíti a
partneri viszony és a közösség kialakulásának megvalósítását.
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Mivel a diákság létszáma nem haladja meg a 150 főt, nem indokoltak a hagyományos iskolai
nagy terek, fontosabb, hogy többféle méretű és funkcióra alkalmas helyiség álljon
rendelkezésre. A kiscsoportos oktatás miatt a tantermek mérete és kialakítása során a
praktikusság és a sokféle használhatóság az elsődleges szempont. Nincs szükség nagyszámú
nagy méretű helyiségre. Ugyanakkor mivel a nevelés kiemelt célja a közösségteremtés,
szükséges olyan közösségi tér kialakítása, ahol diákok és tanárok a mindennapokban
természetes körülmények között élhetnek együtt.
A testkultúra tantárgy sajátosságai miatt tornateremre, tornaszobára és annak tartozékaira
nincs szükség. A jógához több terem könnyen, gyorsan átrendezhető, így párhuzamosan több
órán is megvalósulhat a gyakorlás. Az egyéb mozgásformák gyakorlása - amennyiben a
tevékenység jellege indokolja - külső helyszínen megvalósítható.
Természettudományos tantárgyaink tanításakor a szemléltetésben - ahogyan ez a Nat-ban és
az egyes tantárgyak tanterveiben is szerepel - törekszünk egyszerű kísérletek bemutatására.
Részben ezzel összefüggésben, részben a korszerűség igényét, valamint a fent említett
helyiséghasználati szempontokat szem előtt tartva külön szaktantermek és szertár funkciójú
helyiségek az iskolában nincsenek. A XXI. századi modern oktatás megvalósulását az iskola
felszerelése a minden tanításra használt helyiségben rendelkezésre álló számítógéppel,
projektorral, széles sávú internetes hálózat elérésével biztosítja.
6. Tapasztalatok megosztása
A Tanoda működési módja - véleményünk szerint - egészében vagy akár elemeiben is
átvehető, tanulható, alkalmazható. (Bizonyos elemei hagyományos iskolai keretek között is
megvalósíthatók.) Mindezt azért is fontos kimondanunk, mert a Tanodán belül
tevékenységünk a diáklétszám szempontjából nem bővíthető. Az egyre növekvő igény
kielégítésének több hasonló iskola létrejöttében, illetve pedagógiai gondolkodásmódunk
terjesztésében látjuk lehetségesnek. Egy ilyen irányú változás az évente növekvő
túljelentkezők száma s az esetek súlyosbodása miatt sürgető igény. S ugyanígy sürgető igény
lenne a hagyományos módon működő iskolákban felfigyelni a kimaradás, ill. a deviancia
problémájára, s lépéseket tenni annak megelőzésére és kezelésére.
A Tanoda eddigi működése során igen sok gyakorlati és elméleti tapasztalatot, valamint nagy
mennyiségű, a kimaradás, és a deviancia problémára vonatkozó adatot halmozott fel. Kialakult
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egy speciális pedagógia, segítő-oktató szemlélet és módszer, esetkezelési gyakorlat, mely
alkalmazható kallódó fiatalok elsősorban iskolai keretek közötti kezelésében.
E tapasztalataink terjesztése, s a deviancia-probléma szélesebb körű kezelésének
kezdeményezése és megvalósítása érdekében vállaljuk, hogy a Tanoda a humánsegítő és
pedagógia szakma számára a lehetőségekhez mért legnyitottabb módon működik. Célunk
olyan pedagógiai gondolkodás- és szemléletmód terjesztése, valamint szaktudás bővítése,
mely nem a diák teljesítményét helyezi előtérbe, hanem személyét, emberi lényét mint
alakítható egészt kívánja megközelíteni, megérteni és biztosítani számára a változás és
fejlődés lehetőségét.
Ennek érdekében az egész tanév során előre egyeztetett időpontokban fogadjuk az alkalmi
látogatókat, hospitálókat, terepgyakornokokat, szakdolgozókat, és tesszük minél szélesebb
körben olvashatóvá szakmai anyagainkat. A látogató a stábmegbeszélésen kívül a Tanoda
minden munkaformájában részt vehet a diákok, fiatalok beleegyezésével. Terepgyakorlat
esetén konkrét feladatokat vállalhat, és láthat el egy tanodás segítő-oktató szakmai
irányításával.
A látogatók számát szakmai megfontolások, az intézmény, a diákok és a munkatársak
teherbírása szabályozza. Adódhatnak olyan időszakok, amikor az alaptevékenység zavartalan
ellátását veszélyeztetheti a látogatók fogadása, ezért a Tanoda fenntartja a jogot, hogy a
látogatók fogadásának mértékét minden időszakban meghatározza.
A Belvárosi Tanoda rendelkezik akkreditált pedagógus továbbképzéssel, amely alkalmas arra,
hogy

iskolánk

szemléletét

és

gyakorlatát

az

érdeklődő

pedagógusoknak,

vagy

pedagóguscsoportoknak, tantestületeknek átadja.9
7. Zárógondolatok tapasztalataink tükrében
Az elmúlt évtizedekben ezernél is több az iskolarendszerből kihulló, vagy abban
veszélyeztetett, kallódó, az életben - többnyire problémás hátteréből fakadóan - utat vesztett
fiatallal találkoztunk.
Tudjuk, látjuk, hogy ők azok, akiket a közoktatás legtoleránsabb iskolái, legjobb szándékú
pedagógusai sem tudnak megtartani, beilleszteni a rendszerbe, illetve, megakadályozni

9

„Problémás gyerekek az iskolában” 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzési kurzus (Eng.sz: OKM4/107/2009).
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kimaradásukat, elkallódásukat. Látjuk, hogy a fiatalok nehéz helyzete sokszor kilátástalanná
teszi a változást. Pedig e fiatalok egy részének is megvan a képessége és vágya is, hogy
elvégezze a középiskolát, érettségit szerezzen, továbbtanuljon, az élete egyenesben kerüljön.
Talán a közoktatástól nem is elvárható, hogy számukra speciális, személyre szóló
megoldásokat találjon.
Mi 30 éve keressük számukra személyenként a megfelelő, elégséges segítséget, amiből erőt
merítenek, és megoldást találnak. Velük közös munkánk sokszor nehéz, olykor hosszú, de nagy
többségük sikeressége bizonyítja, hogy érdemes erőfeszítés.
8. Egyéb sajátosságok


Belvárosi Tanoda lemond arról a pedagógiai eszközről, hogy tanulóit magatartás és

szorgalom osztályzattal értékelje. Az értékelés módját, tartalmát lásd a programban.


A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat és végrehajtásukat a Biológia

tantárgy tartalmazza.


Budapesten élő nemzetiségek kultúrájának megismerését szolgáló tananyagokkal a

tanulók a Társadalomismeret, önismeret tantárgy keretében találkoznak.


Az egészségnevelés és környezeti nevelés a Természettudomány tantárgy keretében

valósul meg.


Az iskola személyközpontú szemlélete és gyakorlata biztosítja az esélyegyenlőséget.

Bővebben lásd esélyegyenlőségi terv.


A tanulók jutalmazásban nem részesülnek.



A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek nincsenek.



A

tanulókra

az

adott

műhelymunka

időszakban

az

előre

megadott

vizsgakövetelményekben meghatározottakon felül egyéb otthon elvégzendő feladat nem
róható.


Amennyiben az adott tantárgyban a tanulási folyamathoz a diákoknak tankönyvre

vagy taneszközre van szüksége, ezek kiválasztásának elvei a tárgy tantervében vagy tematikus
tervében találhatók. A diákok ingyenes és egyéb tankönyvekhez való hozzájutását az iskolai
SZMSZ tartalmazza.


A sajátos nevelési igényű tanulók a többi diákkal integráltan végzik a teljes programot

azzal a kiegészítéssel, hogy számukra a javasolt, előírt egyéni fejlesztéseket külön szakember
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a tantárgystruktúrában fogalt órakereten felül végzi. A személyre szabott fejlesztő programot
az Iskolai fejlesztő foglalkoztatás – Egyéni fejlődési lapok tartalmazzák. Amennyiben az adott
kurzuson sajátos nevelési igényű tanuló vesz részt, a kurzus tematikus tervének
összeállításakor figyelembe kell venni az Oktatási Hivatal által az SNI-s tanulók oktatásához
kiadott irányelveket.
Ennek a pedagógiai programnak a bevezetése felmenő rendszerben történik, ami - mivel
kompatibilis az előző hatályos pedagógiai programmal – a Belvárosi Tanoda Alapítványi
Gimnáziumban az alábbi módon fog megvalósulni:
A) Az új tantárgystruktúra fog vonatkozni mindenkire.
B) Az új tartalmú kurzusok fokozatosan kerülnek bevezetésre azok számára, akik
leghamarabb 2024-ban érettségiznek.
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9. Összefoglalás
A pedagógiai és tantervi program célcsoportja középiskolát megkezdett, de abból különböző
okokból kimaradt, kallódó, deviáns életvezetésű fiatalok.
A nevelés-oktatás általános célja, feladata az iskolai oktatásból kimaradt – köztük a
beilleszkedési, magatartási zavarokkal és tanulási zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű fiatalok gimnáziumi képzése, érettségire való felkészítése, kétszintű érettségiztetése, mentális
gondozása integrált módon személyre szabott tanulási program és személyközpontú
gondoskodás alapján.
A Tanoda feladata, hogy a gimnáziumi tananyag elsajátítása, az érettségire való felkészítés
mellett segítse a tanulással, szocializációval kapcsolatos gátak, szorongások leépítését;
fejlessze a fiatalok tanulási és kommunikációs kedvét, készségét, képességét, a megfelelő
önértékelés kialakulását.
A legfontosabb pedagógiai célként a helyes énkép, a felelősségérzet és az önálló életvezetés
kialakítása fogalmazható meg, míg a fő oktatási cél az érettségire való felkészítés. E célok
elérésében fontosak az alábbi részfeladatok:


a korábban szerzett gátlások oldása;



problémamegoldásra nevelés;



tanulásra, vizsgára, érettségire, felvételire való felkészítés;



a megfelelő önértékelés elősegítése, az önbizalom fejlesztése;



önállóságra és egyben felelősségtudatra nevelés;



az életfeladatok (pl. pályaválasztás) megoldására való felkészítés;



a szociális alkalmazkodást elősegítő társadalmi minták, értékek közvetítése a diákok
felé.

A Tanoda a segítő és oktató munkát egységként alkalmazva próbál a fiatalok problémáira
reagálni és személyenként megoldást találni. Ennek eszköze a segítő pármunka (esetkezelés)
és a személyre szabott tanulási program.
Személyre szabott tanulási program kialakítása szükséges, hiszen minden diák más
középiskolás bizonyítvánnyal, tantárgyi tudással, akár tantárgyanként más tanulási
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képességgel rendelkezik. Különbözőek mentális állapotukat, aktuális élethelyzetüket tekintve
is. Mindezek a Tanodában eltöltött idő folyamán változnak, ezért a személyre szabott tanulási
program, mód, időbeosztás kialakítása a bekerüléskor, aktualizálása folyamatosan szükséges.
Ez mindig a diák segítő párjával együtt történik.
Az iskola helyi tanterve tartalmilag a NAT-ra épül, valamint alapját képezi az Emberi
Erőforrások Minisztériuma – Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkár által jóváhagyott
„Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium – A személyre szabott iskola - alternatív
kerettanterve” és annak 2018-as kiegészítése.
Az egyes tantárgyak tananyag-egységekre vagyis kurzusokra oszlanak, minden kurzushoz
adott óraszám tartozik. A kurzusok számát, tartalmát, óraszámát és esetleges egymásra
épülését az egyes tantárgyak tantervei szabályozzák.
Adott tanulmányi időszakban minden diáknak tanulmányi szerződése - az aktuális tanulmányi
és élethelyzetéhez igazodva - rögzíti mely tantárgyakat és kurzusokat tanul. (Egy tanulmányi
időszakban tehát mód van több tantárgyból akár több kurzust, ill. csak bizonyos tantárgyak
kurzusait tanulni.)
A diákok nem évfolyamokban, osztályokban, hanem tantárgyanként tanulócsoportokban
tanulnak, melyek kialakítása a diákok tanulási programjához igazodik.
A személyre szabott tanulási program tartalmazza a diák heti óraszámát, s így - jogviszony
szempontjából - tanulói státuszát. A személyre szabott tanulási program elemei:


a diák által az adott tanulmányi időszakban tanulandó tantárgyak,



a tantárgyak kurzusai,



a heti időbeosztás, vagyis az órarend.

A személyre szabott program megvalósulását tantárgyanként a haladási napló rögzíti.
A tanév több tanulmányi időszakra oszlik. Minden tanulmányi időszak műhelymunka
időszakkal kezdődik, amely tanórákra épül, ahol a tanár és a diákok közösen dolgozzák fel a
tananyagot. Ezt követi a konzultációs- és vizsgaidőszak. Ekkor zajlanak a vizsgák, projektek
bemutatói, ahol a diákok számot adnak tudásukról. A vizsgák előtt tantárgyanként egyéni és
csoportos konzultációk zajlanak. Ezen időszak végén történik a diákok munkájának,
tanulmányainak értékelése.
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A Tanoda a diákokat közép- és emeltszintű érettségi vizsgára készíti fel. A személyre szabott
tanulási program lehetőséget ad előrehozott érettségi vizsga letételére.
A Tanodát módszertani sokszínűség jellemzi, alkalmazunk egyéni munkát, pármunkát,
csoportmunkát, frontális technikát, egyéni fejlesztést stb. Minden tekintetben integrációt
valósítunk meg. Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű fiatalok aránya nem haladja
meg a 30%-ot.
Az egyes tantárgyak jellemzően használt módszereit azok tantervei tartalmazzák.
A Tanoda - az alapítás - 1990 óta személyközpontú módszereket alkalmaz mind az
oktatásban, mind az esetkezelésben. Sokéves tapasztalatunk szerint ez az oktatási mód
alkalmas a középiskolából kimaradt, kallódó, deviáns fiatalok érettségire való felkészítésére.
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10. Tantárgystruktúra
A tanterv a Nemzeti Alaptantervben meghatározott irányelveket, célokat, fejlesztési
követelményeket, tartalmakat szem előtt tartva született, de a célcsoport életkori
sajátosságai, problémái, illetve a kurzusrendszer lehetőségei miatt nem alkalmazkodik az
évfolyamonkénti meghatározottsághoz. A közép- és emelt szintű vizsga tananyagterve
tantárgyanként a közép-, illetve emelt szintű érettségi felkészítő kurzusokban szerepel.
A tantárgyak kurzusokra vannak bontva.
A kurzusok tartalmazzák a témaköröket, a fogalmakat és a javasolt óraszámokat.
A kurzusok sorrendisége a tantervtől a kreditrendszerre való tekintettel eltérhet, az esetleges
egymásra épülés ill. a más tárgyakra való épülés a tantárgyaknál kerül rögzítésre.
A kurzusok témakörükben és fogalmaikban 70%-ban a NAT-ra épülnek, a tantárgyak
tartalmukat tekintve azzal korrelálnak, ezen felül 30%-ban a szaktanár egyéb témakörökkel
szabadon bővítheti - melyeket a tematikus tervekben rögzít.
Az érettségi felkészítő kurzusokat kivéve a többi kurzus megvalósítható akár ismeretátadó
kurzusként, akár projektként.
A társadalomtudomány, önismeret tantárgynak az állampolgári ismereteken kívül nincsen
konkrét témakörei, tematikai, csak példák.
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TANTÁRGYSTRUKTÚRA
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

TANTÁRGYAK
IRODALOM

9. ÉVF.

10. ÉVF.

11. ÉVF.

12. ÉVF.

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K+KÉ
VÉ
K+KÉ
VÉ
K+KÉ
VÉ
K+KÉ
VÉ

K

K

VÉ

EMELT
MAGYAR NYELV
EMELT
MATEMATIKA
EMELT
TÖRTÉNELEM
EMELT
FIZIKA
EMELT
KÉMIA
BIOLÓGIA

VÉ
K
K

K
K

VÉ
VÉ

EMELT
FÖLDRAJZ
EMELT
TERMÉSZETTUDOMÁNY
ELSŐ IDEGEN NYELV
EMELT
MÁSODIK IDEGEN NYELV
EMELT
MŰVÉSZETEK
VIZUÁLIS KULTÚRA
DIGITÁLIS KULTÚRA INFORMATIKA
EMELT
TÁRSADALOMISMERET,
ÖNISMERET
EMBER- ÉS
TÁRSADALOMISMERET,
ETIKA
TESTKULTÚRA

VÉ
K

K

VÉ
VÉ

K

K

K
K

K

K

K

K

K

K

K+KÉ
VÉ
VÉ
VÉ
VÉ

K

K

K

VÉ
VÉ

K

K

K
VÉ

K

K

K

K

Jelmagyarázat:
K
kötelező
V
választható
KÉ
kötelező érettségi előkészítő
VÉ
választható érettségi előkészítő
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1. Melléklet
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2. Melléklet
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Tantervek
Készítették:
Aradi Bence
Barabás Eszter
Biczó Ilona
Burányi Marcell
Gerhard Katalin
Hajdú Ágnes
Kovács András
Lázár Melinda
Makra Laura
Molnár Gábor
Mucsa Angéla
Németh Éva
Papp Péter
Petrou Thessalia
Szabó Tamás
Szántó Lívia
Szőllősi Beáta
Tajta Gábor
Tarcsa Tímea
Thury Katalin
Tildyné Ruh Borbála
Varga-Csikász Csenge
Vidor Róbert
Szebényi Csilla
Gulyás Péter
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
A képzés célja
A tanterv értelmében a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításának célja az olvasó,
felfedező, gondolkodó, önmagát és a világot ismerni és érteni képes, valamint kifejezni tudó,
másokra, más kultúrákra, új tudásra nyitott fiatalok útra bocsátása a középiskolából. Cél annak
megértése és elfogadása, hogy az irodalmi művek nyitottak, az értelmezés és a hozzáférés
számára végtelenek. Ez a végtelenség lehet nyugtalanító, de lehet termékeny is. Számunkra
fontos ennek a "létezésnek" a megkínálása, megmutatása, a benne rejlő örömök feltárása.
Ennek alapján képessé kell tenni a diákokat az értő olvasásra és az önálló értelmezésre. Cél
továbbá a világirodalom jeles alkotásai mellett a Kárpát-medencei magyarság irodalmának,
szellemi örökségének megismerése. Ezáltal a fiatalok megélhetik és erősíthetik nemzeti és
európai identitásukat.

Részcélok:
Az irodalom két alapformájának, a befogadásnak és a kifejezésnek a támogatása, alakítása,
segítése.

Célok a befogadás terén:
- Az irodalmi (illetve publicisztikai és tudományos-ismeretterjesztő, vagyis általában) a
szövegek világával való ismerkedés, valamint a szövegek értő-értelmező olvasása
képességének alakítása. További cél az írott, valamint a beszélt szöveg lényegkiemelésének
fejlesztése, különböző vázlatolási-jegyzetelési technikák megmutatása, s az egyénenként
legmegfelelőbbek megtalálása.
- A befogadás módjainak, a hangos és a néma olvasásnak a formálása.
- A tudás megszerzése különböző módszereinek megkínálása és megmutatása. Az alapszintű
lexikális tantárgyi tudás megszerzése mellett fontos és talán lényegesebb a szemléletformálás,
az összefüggések keresésére és felismerésére való törekvés, a problémamegoldó és az irodalmi
gondolkodás alakítása, a kérdezés és a többféle válaszadás lehetőségének a megmutatása. A
tanuláshoz szükséges eljárások és módszerek megismertetése és használata.
- A műolvasó képesség lehetőség szerinti legtágasabbá tétele. Ehhez szükséges a műértéshez
szükséges kódok és kódrendszerek valamint eljárások ismerete; az irodalom hagyományos
témáinak és feldolgozási módjainak, műfajainak stb. megismerése; és az önálló, felfedező,
kérdező és állandóan kétkedő, számos megoldási módra, olvasatra nyitott olvasói magatartás
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kialakítása; valamint lehetőség teremtése a nagy klasszikus művekkel való kapcsolatra és az
irodalmi szöveggel való személyes és elmélyült viszony kialakítására.
- Annak a képességnek a fejlesztése, hogy a diák az éppen olvasott művet több szempont
alapján is be tudja illeszteni eddigi olvasmányai sorába, kapcsolatot tudjon teremteni
különböző korok, nemzetek, szerzők művei között.
- Az érdeklődés folyamatos fenntartása és a fiatal saját, személyes érdeklődési körének
figyelembe vétele, beépítése az órai munkába, a személyre szabott feladatok kialakításában.
- Az önálló könyvtári munka lehetőségének bemutatása, ennek gyakorlása, valamint a
különféle információhordozók megismertetése és készségszintű használatukra való nevelés
egy-egy problémakör feldolgozása kapcsán.

Célok a kifejezés területein:
- Az irodalom mint tudomány elméleti (elsősorban esztétikai és irodalomelméleti, ezenkívül
irodalomtörténeti)

alapelemeinek

elsajátítása,

és

ennek

megfelelő

reprodukálása

vizsgahelyzetekben illetve ezeken kívül.
- Egy vagy több aktuálisan tárgyalt irodalmi műről önálló vélemény alkotása, a mű önálló
értelmezésének kísérlete, valamint a megismert elemzési támpontok alapján elfogadható,
objektív elemzés megfogalmazása.
- Annak a képességnek a kialakítása, hogy a diák saját gondolatait, érzéseit nyelvtanilag és
stilisztikailag helyesen és világosan, ugyanakkor a személyiségének megfelelő, egyéni stílusban
tudja kifejezni szóban és írásban egyaránt, egy-egy meghatározott célnak megfelelően.
- Annak megmutatása, hogy a nyelv mint kommunikációs eszköz birtoklása nagy kincs,
lehetőségei korlátlanok, hogy alkalmas a gondolkodásra és a vélemények megfogalmazására,
a művészi önkifejezésre és az érzelmek, hangulatok, indulatok kifejezésére.
- Elsősorban a magyar, de a világirodalmi alkotások közül is néhány, közkinccsé vált sor, vers
vagy próza-, drámarészlet pontos emlékezetbe vésése, memorizálása, valamint a memoriterek
megtanulása hasznosságának, az emlékezetre és a gondolkodásra gyakorolt pozitív hatásainak
elfogadtatása a diákokkal.
Összefoglalva: az irodalom mint tudomány fogalomtárának elsajátítása és biztonságos
használata, az irodalom mint tantárgy elsajátításának, megtanulásának a "megtanítása",
felkészítés az érettségi vizsga követelményeinek teljesítésére. Általában a humán műveltség

73

iránti igény és érdeklődés felkeltése, a kultúrába való bekapcsolódás lehetőségeinek
megmutatása.

A magyar nyelv és kommunikáció tantárgy tanításának célja
- A kulturált nyelvi magatartásra való fölkészítés, mely magában foglalja a minden
beszédhelyzetben a beszédpartnerekkel való együttműködés képességét, a másként vélekedők
álláspontjának felfogását, tiszteletét, a saját vélemény megvédését, illetve korrigálását.
- A szövegértés képességének folyamatos fejlesztése. Cél, hogy a diákok képesek legyenek
egy először látott szöveget is értően elolvasni, feldolgozni, a lényeget kiemelni és megjegyezni.
- A szóbeli és az írásbeli kifejezőkészség, az önálló és pontos szövegalkotás, a
véleményformálás, az érvelés, a meggyőzés, a beszélgetés, a gondolatok és érzések helyes és
világos kifejezési képességnek kialakítása.
- A helyesírás készségszintű, biztos használata; az olvasható kézírás és a rendezett íráskép
alkalmazása.
- A diákok tisztában legyenek a magyar nyelv szabályaival; nyelvtani ismereteiket képesek
legyenek használni a szövegértelmezés és szövegalkotás eljárásaiban.
- A nyelv mint jelrendszer, mint a kommunikáció eszköze rendkívül fontos a társas
érintkezésben. A diáknak képesnek kell lennie a beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának
megfelelő nyelvi norma alkalmazására, lényegre törő, világos felépítésű, stilárisan megfelelő,
a fogalomhasználat szempontjából is szabatos, árnyalt kifejezésmódra - mind szóban, mind
írásban.
- Műfajok és szövegtípusok ismerete és alkalmazása: vázlat, ismertetés, ajánlás, összefoglalás,
kommentár, értekezés, összehasonlítás, esszé, fejtegetés, érvelés, leírás, jellemzés,
elbeszélés, beszámoló, önéletrajz, magyarázat, bizonyítás, előadás, megbeszélés, hozzászólás,
kérvény, pályázat stb.
- Az egyéni stílusnak, vagy kialakításának bátorítása a diák magánéletének és társastársadalmi életének szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaira vonatkozóan.
- Fontos feladat a kreatív szövegalkotó tevékenység, az, hogy egy diák képes legyen megadott
szöveget folytatni, saját célra felhasználni (pl. egy adott minta alapján saját önéletrajzot írni),
illetve egyéni szöveget alkotni, mely lehet egy baráti levél, de egy hivatalos kérvény is.
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- Mivel napjainkban már legalább egy idegen nyelv ismerete elengedhetetlennek tűnik, így
fontos, hogy a diák biztos alapokkal rendelkezzenek leíró nyelvtani kérdésekről (szófajok, szóés mondatszerkezetek), hiszen ezek megértése és tudása nélkülözhetetlen alapját képezi az
idegen nyelvek elsajátításának is.

Követelmények magyar nyelv és irodalomból a 12. évfolyam végére
A diák ismerjen egy, a tantárgyhoz kapcsolódó gondolkodás- és szemléletmódot, tudja
készségszinten megnevezni, megkülönböztetni és meghatározni az alapvető irodalomelméleti,
-történeti és nyelvészeti szakfogalmakat. Képes legyen a tantárgyon belül felmerülő problémák
megoldására, önállóan ismerjen fel összefüggéseket. A diák képes legyen önálló
véleménynyilvánításra, érvelésre, saját álláspontja megvédésére, bizonyításra, értékelésre,
összehasonlításra - mindezt stilisztikailag és a beszédhelyzetnek megfelelően tegye. Próbáljon
önállóan tájékozódni az adott szaktárgyakon belül; értő olvasóvá váljék. Legyen rálátása a
világ- és a Kárpát-medencei magyar irodalomra a tanultak tükrében. A diák képes legyen
alkalmazni a megtanult ismereteket.

Az irodalom- és magyar nyelv-tanítás képzési ideje
A gimnáziumi tanulmányok elvégzéséhez összesen nyolc tematikus és középszintű érettségi
esetén 1, emelt szintű érettségi esetén további 1 érettségi előkészítő kurzus sikeres teljesítése
szükséges.

Az irodalomtanítás módszere
A tematikus tanítás egyik fontos jellemzője a felfedezve tanulás. Csak olyan esetekben
folyamodhatunk a frontális oktatáshoz, amikor valóban ez látszik a leginkább célravezető,
legeredményesebb módszernek. A kérdés-válasz stratégia, ahol a diák és a tanár is felváltva a
kérdező, illetve a válaszadó szerepében találja magát, a figyelem legintenzívebb fenntartását
is lehetővé teszi, miközben folyamatos visszajelzést is biztosít arról, hogy diákjaink mennyire
vonódtak be az órába, mennyire tudják követni, felfogni, megérteni a hallottakat. Ez a módszer
jól érzékelhetővé teszi a diák témához, műhöz való pillanatnyi viszonyát.
A kérdés- válasz stratégia mellett talán még fontosabb módszer a diákok foglalkoztatása a
tanórán. Minden órába bele kell férjen egy-egy rövidebb-hosszabb egyéni vagy csoportos
feladat, amin a diáknak aktívan dolgoznia kell, hiszen ennek megoldása, elvégzése közben
hasznosíthatja legjobban azt a tudást, amit már elméletben megszerzett, illetve szembesülhet
azzal, hogy mi az, amit valójában ért, illetve hol vannak még hiányosságok.
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A magyar nyelv tanításának módszere
Amennyiben az irodalom tantárgy tanításánál fontos a felfedezve tanítás elve, a kérdések és
válaszok útján történő megismerés, úgy ez a magyar nyelv tanítása során kiemelten igaz. Az
a feladat, hogy rámutassunk e tantárgy hasznosságára, és a benne rejlő számtalan szépségre.
A magyar nyelv tanításakor szinte kivétel nélkül a példáktól kell megpróbálni eljutni a szabályig,
az egyes esetektől az általános következtetésekig. Nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy ne
a nyelvtan könyvek számára gyártott példaszövegekkel, hanem irodalmi, vagy a mindennapi
életből vett nyelvi példákkal dolgozzunk. Ennek nem egyszer tapasztalható pozitív hatása az
irodalom órákon való aktivitásra is, hiszen a diák örül, ha talál valami kapcsolatot a két tantárgy
között, ha rájön, hogy egy-egy szöveg mindkét órán előkerül, és az egyik órán szerzett
ismereteit fel tudja használni a másikon is.
A szövegek kreatív-produktív megközelítésének szintén komoly haszna van a magyar nyelv
tantárgy elsajátításában. A játékosság sok esetben fontos elemét képezi a tematikus tanítás
módszereinek. A fiatalok nagy része szívesen veszi, ha egy-egy órán a célirányosan előkészített
nyelvi játékok kerülnek előtérbe.
A vita, a beszélgetés ugyancsak lényeges elem a tanítás során. Fontos, hogy a diákoknak
önálló véleménye alakuljon ki a már eltűnőben lévő régi, vagy éppen megjelenőben lévő új
nyelvi jelenségekről, hogy a nyelvi jelenségekhez kapcsolódó saját értékítéletük alakuljon ki,
tudatos nyelvhasználóvá váljanak.

Tanulási segédeszközök
A tematikus tanításhoz nem használható kifejezetten csak egy, a középiskolák számára készülő
tankönyvsorozat. Egy széles tankönyvlistának kell a rendelkezésre állnia, és ennek alapján
állítható össze az, hogy egy-egy kurzus egy-egy témaköréhez mi az igazán hasznos. Így előre
jól átgondoltan lehet javasolni a diákoknak iskolai pályafutásuk során kb. három-négy tankönyv
használatát, illetve adhatunk nekik fénymásolt és digitális segédanyagokat. A hangsúly mégis
magukon az irodalmi alkotásokon van, melyeknek készségszintű használata és ismerete igen
fontos a tanórákon illetve a vizsgákon.
A magyar nyelv tanításánál-tanulásánál a gyakorlás, a készségek fejlesztése miatt
feladatlapokat, feladatgyűjteményeket célszerű készíteni. Ezeket ajánlatos folyamatosan
átdolgozni, bővíteni, javítani.
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Az értékelés
Minden munkafolyamat fontos része az értékelés: ki, hogyan, milyen mértékben végezte el a
számára kijelölt, a közösen megbeszélt feladatokat. Az értékelés fontos jellemzője amellett,
hogy minden eseten fejlesztő, formatív jellegű, az, hogy nemcsak egy-egy időszak zárásaként,
hanem folyamatosan történik. Beépül, és szervesen jelen van a mindennapi órai munkában,
valamint az iskola egész életében.
Fontos, hogy a tanárnak minden fiatalt és minden általuk készített alkotást (saját vers, novella,
műelemzés, nyelvtani feladatlap kitöltése stb.) komolyan kell vennie, és azt is jó tudni, hogy a
diákokat nagyon érdekli a tanár véleménye alkotásaikról. Mindig érdemes képviselni azt a
magatartást, miszerint a jó és a rossz kategóriák igen szegényesek, a legtöbb esetben
alkalmatlanok a véleménynyilvánításra, ennél sokkal bonyolultabb a világ, az emberi létezés.
A számonkérés több módon is lehetséges. Attól függően, hogy az adott kurzus tananyaga
milyen

módszerrel

kerül

feldolgozásra,

lehet

a

számonkérés

pl.

projektbemutató,

portfóliókészítés, vizsga, vagy egyéb mód. Amennyiben a számonkérés vizsga keretében
történik, azok mindig az érettségit mintázzák, ezzel is arra készítve fel a diákokat, hogy ezen
az utolsó középiskolai megmérettetésen is sikeresen helyt tudjanak majd állni. Az érettségi
mintájára tehát a vizsgák is két részből állnak: írásbeli és, vagy szóbeli részből, melyek
részfeladatai szintén megegyeznek az érettségin is előforduló feladattípusokkal. A
számonkérés mindig gyakorlatcentrikus, és formatív, a tanár értékelése mellett pedig mindig
nagy hangsúlyt kell fektetni az önértékelésre is.

A kurzusok témakörei, beosztása
A kurzusrendszer megalkotásakor a Nat irodalom, illetve a magyar nyelv tantárgyak tartalmait
veszi figyelembe a tanterv. Ennek alapján az irodalom és a magyar nyelv középiskolai anyaga
tematikus csoportokra oszlik. Mindkét tantárgynál az érettségi előkészítő két-két kurzus zárja
a tanulmányokat, melyek már nem tematika szerint haladnak, hanem összefoglalnak,
kronologikus sorrendben ismételnek (az irodalom esetében), érettségi témaköröket tárgyalnak
újra. Az egyes tematikus kurzusok összetartó ereje mindig valamilyen fontos kérdés,
problémakör, melyeknek kapcsán az irodalom terén lehetőségünk nyílik az egyes - korban,
szemléletben, stílusban - egymástól távol eső műveket összefüggéseikben vizsgálni. Ezzel lehet
megteremteni azt a lehetőséget, hogy a diákok az irodalom órát ne mint a kronologikus
sorrendben egymást követő, illetve egy-egy alkotó életművéből a tananyagban szereplő,
kötelezően elolvasandó és elemzendő művek tárgyalását éljék meg, hanem olyan műhelynek,
ahol lehetőségük nyílik a gondolkodásra, a felfedezés örömére is. Ám lehetőség nyílik például
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arra is, hogy egy adott tanulmányi időszakban egy alkotó életművével foglalkozzanak rendkívül
körültekintően.
Fontos leszögezni, hogy irodalomból egy tematikus kurzuson belül nem az éppen ott említett
szerző teljes életművét kell tárgyalni (kivéve azt a kurzust, amelynek témája éppen egy szerző
teljes életműve), hanem azokat a műveit, munkásságának azon részeit, melyek az adott kurzus
tematikája szerint fontosak lehetnek.
A magyar nyelv tanításában a kurzusrendszer arra ad jó lehetőséget, hogy egy-egy témakört
alaposan, egy tanulmányi időszakban csak az adott problémára koncentrálva dolgozzanak fel
a diákok (pl. mondatelemzés, a stílusrétegek).
A 8 tematikus kurzus teljesítése után, az érettségi évében mindkét tantárgyból kötelező az
érettségi előkészítő kurzus elvégzése, illetve annak, aki emelt szintű érettségit tesz, további
egy emelt szintű érettségire előkészítő kurzus is kötelező.
A tematikus irodalom kurzusok javasolt óraszáma 48, a tematikus nyelvtan kurzusok javasolt
óraszáma 24, a középszintű érettségi előkészítő kurzus javasolt óraszáma 36, az emelt szintű
érettségi előkészítő kurzus javasolt óraszáma: 72 óra.

Az irodalom tantárgy témakörei, követelmények
Az irodalom tantárgy témaköreinek és az azokhoz tartozó elemzendő műveknek az
összeállításakor fontos szempont volt, hogy az összes témakör tárgyalása kapcsán a diákok
találkozzanak lírai és epikai, valamint lehetőség szerint drámai művekkel is. Ezzel egyrészt az
a célunk, hogy a fiatalok folyamatában lássák az irodalom egyes területeinek, motívumainak
összefüggéseit, az egyes korok irodalmát meghatározó stílusok stílusjegyeinek megjelenését a
lehető legtöbb műfajban, másrészt pedig az, hogy hozzászokjanak ahhoz, hogy az irodalom
tanulása időigényes munka, nem lehet egy kurzus során „csak” verseket olvasgatni, elkerülve
ezzel hosszabb lélegzetű művek önálló, elmélyült feldolgozását.
Az egyes kurzusok témaköreinek címe után megadjuk azt, hogy melyek azok a szempontok,
melyek alapján az egyes kurzusok tematikáját időnként újítva, változtatva felépítjük. A
témakörök irányadó, összefoglaló címén kívül a tematikus kurzusok címeit nem rögzítjük
pontosan, hiszen az mindig más és más lehet, attól függően, hogy milyen szempontok alapján
tanítja az adott tanár az adott tanulmányi időszakban az általa választott témakört. Azt
azonban rögzítjük, hogy kik azok a szerzők, melyek azok a művek, akiknek, illetve amelyeknek
a tárgyalása egy adott tematikus kurzus témája lehet. Megadjuk továbbá azt is, hogy mik az
elvárható követelmények egyes tematikus kurzus elvégzéséhez. A bemeneti követelményeket
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nem rögzítjük külön-külön minden egyes tematikus kurzusnál, hiszen az összes kurzus
felvételének közös követelménye a bevezető kurzus sikeres elvégzése.

Az irodalmi témakörök címei

1. Bevezetés: stílusok, korstílusok megjelenési formái az irodalomban
2. Motívumok vándorlása (pl. kert, sziget, család stb.) és a szerelem mint ihletforrás az
irodalomban
3. Lírai műfajok és a számadás formái és fajtái az irodalomban
4. A dráma fejlődésének útja és a komikum forrásai az irodalomban
5. Ember, világ, haza: az ember helye a világban; a haza, a nemzet, a nép fogalmának
megjelenése az irodalomban
6. Az epika műfajai
7. A XIX. század irodalma és életművei
8. A XX-XXI. századi magyar és világirodalom néhány művének összevetése, az irodalom
határterületei
9. Érettségi előkészítő középszint, melynek tananyaga a középszintű érettségi
követelmények
10. Érettségi előkészítő emelt szint, melynek tananyaga az emelt szintű érettségi
követelmények

1. Bevezetés: stílusok, korstílusok megjelenési formái az irodalomban
Cél:

Ezen a kurzuson az irodalmi műveket annak alapján közelítjük meg, hogy
miként jelennek meg bennük egy-egy stílus, korstílus jellemző jegyei. Fontos
annak megmutatása, hogy egy-egy korszakban uralkodó stílusirányzat
hogyan hatott egyes szerzőkre, miként befolyásolhatta a téma- és
műfajválasztást.
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Elsajátítand

irodalomtörténet, művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat – ókori

ó fogalmak: irodalom,

középkor,

szentimentalizmus,

reneszánsz,

romantika,

barokk,

realizmus,

rokokó,
szimbolizmus,

klasszicizmus,
szecesszió,

avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, modernizmus, késő
modern, posztmodern
A kurzushoz szemelvények a homéroszi eposzokból
ajánlott
szerzők
művek:

Aiszóposz, Alkaiosz, Anakreón, Szapphó néhány műve
és a középkor európai lírikusainak egy-két alkotása (pl. Vogelweide, Villon)
néhány Petrarca- vagy Shakespeare-szonett
Boccaccio néhány novellája
egy francia klasszicista vígjáték (pl. Molière)
Janus Pannonius néhány alkotása
Balassi Bálint lírájának néhány jellegzetes alkotása
egy Shakespeare-dráma
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem – részletek
részletek Apáczai Csere János, Pázmány Péter, Szenczi Molnár Albert műveiből
Csokonai Vitéz Mihály egy-két jellegzetes alkotása
Berzsenyi Dániel néhány jellegzetes alkotása
Kölcsey Ferenc néhány alkotása
Petőfi Sándor munkásságának néhány jellegzetes alkotása
Vörösmarty Mihály néhány lírai alkotása
Elbeszélő mű vagy műrészletek Puskin, Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij
műveiből
Mikszáth Kálmán egy regénye és/vagy néhány novellája
Móricz Zsigmond egy regénye és/vagy néhány novellája
Baudelaire és/vagy Verlaine és/vagy Rimbaud néhány jellegzetes alkotása
Tóth Árpád és Juhász Gyula egy-két verse
Ady Endre főbb művei
Kosztolányi Dezső néhány lírai alkotása
Babits Mihály valamely epikus műve
Babits Mihály néhány lírai alkotása
Karinthy Frigyes néhány alkotása
Móricz Zsigmond egy-két novellája
József Attila néhány alkotása
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néhány vers a XX. század magyar irodalmából és néhány kortárs alkotó egykét műve (pl. Reményik Sándor, Gyóni Géza, Pilinszky János, Weöres Sándor,
Varró Dániel stb.)
Ízelítő a XX. század lírájából (pl. T. S. Eliot, Ezra Pound, stb.)
Néhány epikai vagy drámai mű a XX. század egy-két jelentős szerzőjétől (pl.
Franz Kafka, Mihail Bulgakov, Gabriel Garcia Marquez, stb.)
Az irodalom és határterületei, néhány szerző és mű ismerete (pl. Rejtő Jenő,
Conan Doyle, Isaac Asimov)
Egy-két példa Közép-Európa népeinek XX. századi irodalmából (pl. Bohumil
Hrabal, Milan Kundera vagy más szerzők)
2. Motívumok vándorlása (pl. kert, sziget, család stb.) és a szerelem mint ihletforrás az
irodalomban
Cél:

Ezen a kurzuson az irodalom egyik legizgalmasabb, ugyanakkor egyik
legösszetettebb megközelítési módjával ismertetjük meg a diákokat. Cél a
motívum fogalmának megértése, a motívumok mentén való műelemzés
elsajátítása mellett a szerelem ősi és örök témájának, műnemektől és
műfajoktól független voltának bemutatása, annak megvitatása, hogyan
viszonyulnak ezek a művek a mai szerelemfelfogásunkhoz, hogyan térnek
vissza napjainkban az irodalomtörténet jellegzetes motívumai. E megközelítés
lehetővé teszi, hogy rámutassunk, miként kapcsolódhatnak sokszor térben és
időben is egymástól távol eső alkotások.

Elsajátítand

cím, címadás, líra, dráma, epika, a három műnemhez tartozó néhány műfaj,

ó fogalmak: lírai én, szóképek, alakzatok, ritmus, verselés, versszervező elv, cím és
műegész kapcsolata, téma, motívum, vándormotívum, életmű, irodalmi
hagyomány, interkulturalitás, intertextualitás
A kurzushoz néhány történet az antik mitológiából
ajánlott
szerzők
művek:

a különböző teremtéstörténetek
és néhány költemény az antikvitásból (pl. Theokritosz, Caius Valerius Catullus,
Publius Ovidius Naso)
részletek a Bibliából
néhány bibliai ihletésű magyar vagy világirodalmi alkotás
a középkor európai lírikusainak egy-két alkotása (pl. Vogelweide, Villon)
néhány Petrarca-szonett
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néhány Shakespeare-szonett
egy Shakespeare-dráma
egy-két francia klasszicista vígjáték (pl. Moliere, Beaumarchais)
Balassi Bálint lírájának néhány jellegzetes alkotása
Janus Pannonius néhány alkotása
Berzsenyi Dániel néhány jellegzetes alkotása
Kölcsey Ferenc néhány alkotása
Madách Imre: Az ember tragédiája
Csokonai Vitéz Mihály munkásságának néhány jellegzetes alkotása
Petőfi Sándor munkásságának néhány jellegzetes alkotása
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, néhány lírai alkotása
Jókai Mór egy regénye
Mikszáth Kálmán egy regénye és/vagy néhány novellája Arany János néhány
alkotása
Ady Endre főbb művei
Kosztolányi Dezső egy regénye és/vagy néhány novellája
Kosztolányi Dezső néhány lírai alkotása
Móricz Zsigmond egy regénye és/vagy néhány novellája
Babits Mihály: Jónás könyve
Babits Mihály néhány lírai alkotása
Néhány műalkotás a XX. század első felének magyar irodalmából (pl. Áprily
Lajos, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Juhász Gyula)
Krúdy Gyula néhány alkotása
Elbeszélő mű/művek vagy részletek Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij vagy
Flaubert munkásságából
Egy-két Csehov-dráma és/vagy egy-két Ibsen-dráma
József Attila néhány alkotása
Radnóti Miklós néhány verse
néhány vers a XX. század második felének magyar irodalmából és néhány
kortárs alkotó egy-két műve (pl. Nemes Nagy Ágnes, Vas István, Pilinszky
János, Weöres Sándor, Varró Dániel stb.)
egy epikai mű a szentimentalizmus alkotásai közül
Néhány epikai vagy drámai mű a XX. század egy-két jelentős szerzőjétől (pl.
Kafka, Bulgakov, Garcia Marquez, Borges, Ionesco, Styron stb.)
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Néhány epikai mű vagy műrészlet a 20. század második felének magyar
irodalmából és a kortárs magyar irodalomból (pl. Esterházy Péter, Nádas
Péter, Vámos Miklós, Térey János, Spiró György stb.)
Brecht, Beckett vagy Dürrenmatt egy vagy egy-egy drámája
Ízelítő a XX. század lírájából (pl. Garcia Lorca, Eliot, Paszternak, Kavafisz,
Prévert stb.)
Egy-két példa Közép-Európa népeinek XX. századi irodalmából (pl. Mrozek,
Kundera, Hrabal vagy más szerzők)
3. Lírai műfajok és a számadás formái és fajtái az irodalomban
Cél:

A cél a líra legjellemzőbb műfajainak megismerése, annak megmutatása, hogy
miként kell és lehet ezeket a műveket értően olvasni, elemezni, értelmezni,
emellett a létértelmezés, létösszegzés megfogalmazása, megközelítése
különböző irodalmi műveken keresztül és annak megmutatása, hogy ilyen
témájú költeményeket nemcsak, illetve nem feltétlenül egyes költők, írók
utolsó művei között kell keresni, hanem bármely alkotói korszakban
előfordulhatnak.

Elsajátítand

cím, címadás, cím és műegész kapcsolata, tér és idő viszonya, megszólító-

ó fogalmak: megszólított viszony, versszervező elv, lírai én, az esztétikai minőség fogalma,
elemzés és értelmezés fogalma és különbségei, metaforizálódás, időszerkezet
és logikai szerkezet, hiány, testamentum, művelődéstörténeti korszak,
korstílus, stílusirányzatok, lírai műfajok – dal, elégia, himnusz, óda, episztola,
jeremiád, rapszódia, epigramma, szonett, költői magatartás, szerep,
élménylíra, tárgyias költészet, hangulatlíra, szerepvers, vershelyzet, lírai én,
dallamra

írott

vers,

képvers,

verstípusok:

önmegszólító,

értékszembesítő, létösszegző, leíró-elmélkedő költemény,

idő-

és

műköltészet,

népköltészet, ritmus, verselés, hangsúlyos verselés, időmértékes verselés,
verslábak, hexameter, pentameter, disztichon, szabad vers, zeneiség, rím,
rímfajták, alakzatok
A kurzushoz az antik líra néhány jellegzetes alkotása (pl. Caius Valerius Catullus, Quintus
ajánlott
szerzők
művek:

Horatius Flaccus, Publius Vergilius Maro)
és részletek a Bibliából
részletek Szent Ágoston alkotásaiból
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részletek Sylvester János alkotásaiból
a középkor európai lírikusainak egy-két alkotása (pl. Vogelweide, Villon)
Ómagyar Mária-siralom
Jacopone da Todi
Halotti beszéd és könyörgés
kuruckori költészet néhány alkotása
részletek II. Rákóczi Ferenc munkásságából
néhány Petrarca-szonett
néhány Shakespeare-szonett Janus Pannonius néhány alkotása
Balassi Bálint lírájának néhány jellegzetes alkotása
Csokonai Vitéz Mihály munkásságának néhány jellegzetes alkotása
Berzsenyi Dániel néhány jellegzetes alkotása
Kölcsey Ferenc néhány alkotása
Petőfi Sándor munkásságának néhány jellegzetes alkotása
Vörösmarty Mihály néhány lírai alkotása
Arany János számadás-versei, néhány balladája, néhány lírai alkotása
a francia szimbolisták egy-két alkotása (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud)
Egy-két Csehov-dráma és/vagy egy-két Ibsen-dráma
Néhány lírai alkotás a XX. század első feléből (pl. Áprily Lajos, Tóth Árpád,
Juhász Gyula, Szabó Lőrinc, Szép Ernő)
Ady Endre főbb művei
Kosztolányi Dezső főbb lírai művei
Babits Mihály: Jónás könyve Babits Mihály főbb lírai alkotásai
József Attila főbb művei
Radnóti Miklós főbb művei
néhány vers a XX. század második felének magyar irodalmából és néhány
kortárs alkotó egykét műve (pl. Hajnóczy Péter, Kányádi Sándor, Nemes Nagy
Ágnes, Vas István, Pilinszky János, Weöres Sándor, Varró Dániel stb.)
Egy epikai vagy drámai mű a XX. század egy-két jelentős szerzőjétől (pl.
Garcia Marquez, Julio LLamazares
Néhány epikai vagy drámai mű a XX. század egy-két jelentős szerzőjétől (pl.
Kafka, Bulgakov, Garcia Marquez, Borges, Ionesco stb.)
Ízelítő a XX. század lírájából (pl. Garcia Lorca, Ezra Pound, Eliot, Paszternak,
Kavafisz, Prévert stb.)
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4. A dráma fejlődésének útja és a komikum forrásai az irodalomban
Cél:

A cél a dráma legjellemzőbb műfajainak megismerése, annak megmutatása,
hogy miként kell és lehet ezeket a műveket értően olvasni, elemezni,
értelmezni, illetve annak közös felfedezése, hogy a nevetés alapvető emberi
igény és élmény, a nevettetés pedig nagyszerű eszköz, közvetítő csatorna a
világ, az ember és magunk megismerésére, elfogadására.

Elsajátítand

erkölcs, erkölcsi érték, választás, ítéletalkotás, katarzis, jellem, típus, drámai

ó fogalmak: műfajok – tragédia, színmű, commedia del’arte, drámai költemény, analitikus
dráma,

epikus

bonyodalom,

színház,

tetőpont,

abszurd
megoldás,

dráma,

dialógus,

prológus,

dikció,

epilógus,

szituáció,

helyzet-

és

jellemkomikum, színház, színházi konvenciók, a színházi hatás összetevői
esztétikai minőségek, hangnemek – abszurd, groteszk, komikum, tragikum,
helyzet- és jellemkomikum, humor, irónia, gúny, színház, színházi konvenciók,
a színházi hatás összetevői, érték, értékrend, műfaji és tematikus konvenciók,
a jellemzés eszközei, archetípus, eposz, eposzi kellékek, tragikomédia,
abszurd dráma
A kurzushoz egy Szophoklész- vagy más görög dráma
ajánlott
szerzők
művek:

egy Shakespeare-dráma
és néhány történet az antik mitológiából
egy-két francia klasszicista vígjáték (pl. Moliere, Beaumarchais)
Csokonai Vitéz Mihály munkásságának néhány jellegzetes alkotása
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
részletek Voltaire munkásságából
Petőfi Sándor munkásságának néhány jellegzetes alkotása
Arany János egy műve (pl. A nagyidai cigányok)
egy komikus eposz a magyar irodalomból
Mikszáth Kálmán egy regénye és/vagy néhány novellája
Karinthy Frigyes néhány alkotása
Örkény István egy regénye vagy néhány novellája
Egy-két Csehov-dráma és/vagy egy-két Ibsen-dráma
Egy-két példa Közép-Európa népeinek XX. századi irodalmából (pl. Mrozek,
Kundera, Hrabal vagy más szerzők)
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Néhány epikai mű vagy műrészlet a 20. század második felének magyar
irodalmából és a kortárs magyar irodalomból (pl. Esterházy Péter, Nádas
Péter, Vámos Miklós, Térey János, Spiró György stb.)
Egy-két dráma a kortárs magyar irodalom alkotóitól (pl. Kárpáti Péter, Egressy
Zoltán,) Tasnádi István
Brecht, Beckett vagy Dürrenmatt egy vagy egy-egy drámája
Néhány epikai vagy drámai mű a XX. század egy-két jelentős szerzőjétől (pl.
Garcia Marquez, Borges, Ionesco stb.)
5. Ember, világ, haza: az ember helye a világban; a haza, a nemzet, a nép fogalmának
megjelenése az irodalomban
Cél:

Az emberi lét nagy kérdéseivel foglalkozó művek közül néhány alaposabb
megismerése. Fontos kérdések, melyeket szem előtt kell tartani: az értékek,
választás, szabad akarat, önismerethez vezető út, öndefiníció, ember és a
vallás, illetve ember és a természetfeletti viszonya. A kurzus segít az identitás
megtalálásában, a nemzeti irodalmi hagyomány megismerésében, valamint
felismerni azt, hogy egyén és haza sorsa sokszor összefonódik. Példák
segítségével mutatunk rá arra, amit talán sajátos magyar „politikai
irodalomnak” nevezhetnénk, a vátesz-szerep jellemzőire, a történelem
megjelenésére az irodalomban, a sajátos magyar irodalmi korszakokra és
törekvésekre, úgy mint a reformkori nemzeti romantika, a nemzeti konzervatív
irodalom vagy a népi írók mozgalma.

Elsajátítand

a Biblia irodalmi műfajai: zsoltár, evangélium, példázatos történet, irodalmi

ó fogalmak: hagyomány, szöveghagyomány, mitológia, mítosz, szóbeliség, írásbeliség,
drámai költemény, erkölcs, erkölcsi érték, érték, értékrend, választás,
ítéletalkotás,

jellem,

típus,

hőstípus,

megszólító-megszólított

viszony,

versszervező elv, lírai én, cím és műegész kapcsolata, metaforizálódás,
időszerkezet és logikai szerkezet, szerepvers
A kurzushoz történetek és szövegek a görög mitológiából
ajánlott

babiloni teremtésmítosz

szerzők

és részletek a Bibliából (az Ószövetségből pl. a Teremtéstörténet, kivonulás

művek:

Egyiptomból, a Tízparancsolat, Zsoltárok könyve; az Újszövetségből pl.
részletek Máté és Lukács evangéliumából)
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néhány bibliai ihletésű magyar vagy világirodalmi alkotás (pl. Dsida Jenő:
Nagycsütörtök; Pilinszky János: Négysoros)
szemelvények a homéroszi eposzokból
néhány részlet Dante Isteni színjátékából
részletek Károli Gáspár, Kecskeméti Vég Mihály, Sztárai Mihály műveiből
Balassi Bálint lírájának néhány jellegzetes alkotása
részletek Goethe Faust című művéből
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Madách Imre: Az ember tragédiája
Ady Endre főbb művei
Kosztolányi Dezső néhány lírai alkotása
Babits Mihály: Jónás könyve
Babits Mihály néhány lírai alkotása
József Attila néhány alkotása
Radnóti Miklós néhány verse
Pilinszky János: Harmadnapon és még egy műve
Dsida Jenő: Nagycsütörtök vagy más verse
Néhány epikai vagy drámai mű a XX. század egy-két jelentős szerzőjétől (pl.
Kafka,
Bulgakov, Garcia Marquez, stb.)
szemelvények Anonymus műveiből
Balassi Bálint lírájának néhány jellegzetes alkotása (Egy katonaének)
Janus Pannonius néhány alkotása
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem – részletek
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részlet)
Berzsenyi Dániel néhány jellegzetes alkotása (pl. A magyarokhoz I.)
Kazinczy Ferenc egy epigrammája
Katona József: Bánk bán
Kölcsey Ferenc néhány alkotása (pl. Himnusz)
Vörösmarty Mihály néhány alkotása (pl. Előszó, Szózat)
Petőfi Sándor munkásságának néhány jellegzetes alkotása
Gárdonyi Géza egy regénye (Az egri csillagok vagy A láthatatlan ember)
Móricz Zsigmond egy regénye és/vagy néhány novellája
Ady Endre főbb művei
József Attila főbb művei
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Radnóti Miklós főbb művei
Herczeg Ferenc egy regénye (pl. Az élet kapuja)
Wass Albert egy regénye (pl. Adjátok vissza a hegyeimet!)
Illyés Gyula néhány alkotása
6. Az epika műfajai
Cél:

A cél az epika legjellemzőbb műfajainak megismerése, annak megmutatása,
hogy miként kell és lehet ezeket a műveket értően olvasni, elemezni,
értelmezni.

Elsajátítand

cím, címadás, tér és térszemlélet, jellem, típus, hőstípus, epikai műfajok –

ó fogalmak: anekdota, elbeszélés, elbeszélő költemény, eposz, legenda, mese, monda,
novella, regény, regényváltozatok, regénytípusok, epikus közlés – elbeszélő,
elbeszélői nézőpont, narráció, belső monológ, cselekmény, dialógus, epizód,
leírás, fikció, műfaji és tematikus konvenciók, próza, történet (eseménysor)
és szövegszerkezet viszonya, elbeszélő, elbeszélői beszédhelyzet, az
elbeszélés tempója, időrendje, tér és idő viszonya, a jellemzés eszközei,
képzelet, fikció
A kurzushoz néhány történet az antik mitológiából
ajánlott
szerzők
művek:

a különböző teremtéstörténetek
és részletek a Bibliából
szemelvények a homéroszi eposzokból
részletek, művek Gyergyai (Gergei) Albert, Heltai Gáspár, Jean de La Fontaine
meséiből
legendák (pl. Szent István király legendája Hartvik püspöktől, Margit-legenda,
Szent Ferenc legendái)
Daniel Defoe egy műve
Petőfi Sándor egy epikai alkotása
Arany János néhány balladája és/ vagy Toldi estéje
Jókai Mór egy regénye
egy komikus eposz a magyar irodalomból
Elbeszélő mű/művek vagy részletek Balzac vagy Stendhal, Edgar Allan Poe,
Johnatan Swift munkásságából
Mikszáth Kálmán egy regénye és/vagy néhány novellája
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Móricz Zsigmond egy regénye és/vagy néhány novellája
Kosztolányi Dezső egy regénye és/vagy néhány novellája
Karinthy Frigyes egy alkotása
Örkény István egy műve vagy művei (Tóték vagy néhány egyperces)
Néhány további epikai mű vagy műrészlet a 20. század magyar irodalmából
(pl. Nagy László, Nyírő József, Szabó Magda, Márai Sándor stb.)
Egy epikai mű a XX. század világirodalmának egy jelentős szerzőjétől (pl.
Thomas Mann, Franz Kafka, Mihail Bulgakov, Garcia Marquez, George Orwell)
Egy példa Közép-Európa népeinek XX. századi irodalmából (pl. Milan Kundera,
Bohumil Hrabal, Tadeus Borowski vagy más szerzők)
7. A XIX. század irodalma és életművei
Cél:

A XIX. századi irodalom rendkívüli gazdagságából ismerjenek meg a diákok
átfogó életműveket, több műnemben alkotó szerzőkről portrékat, illetve egyegy – döntően egy műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő
irodalmi alkotásról metszetet kapjanak. Cél, hogy ismerjék meg a XIX. század
kiemelkedő jelentőségű életművel bíró alkotóit, a század stílusirányzatait,
irodalmi mozgalmait. Ismerjék meg a magyar irodalom különösen termékeny
korszakaiban (reformkor,

nemzeti

polgári

irodalom

korszaka)

alkotó

kiemelkedő költőket, írókat, lássák a történelem és az irodalom sajátos
összefonódását.
Elsajátítand

romantika,

realizmus,

stílusirányzat,

impresszionizmus,

szimbolizmus,

ó fogalmak: szecesszió, történelmi regény, drámai költemény, elbeszélő költemény,
ballada, elégia, vátesz
A kurzushoz Bessenyei György Tarimenes utazása vagy egy másik műve
ajánlott

Kisfaludy Károly Kazinczy Ferenc néhány alkotása

szerzők

és Vörösmarty Mihály néhány költeménye

művek:

Kölcsey Ferenc néhány költeménye
Petőfi Sándor életművének legfontosabb alkotásai
Arany János életművének legfontosabb alkotásai
néhány lírai mű Arany László, Tompa Mihály munkásságából
Vajda János néhány költeménye
Jókai Mór életművének legfontosabb alkotásai
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szemelvények a nyugat-európai romantikából: Robert Burns, George Gordon
Byron, Percy Bysshe Shelley, John Keats, Victor Hugo, Heinrich Heine, Adam
Mickiewicz
a francia szimbolizmus költészete (Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur
Rimbaud)
8. A XX-XXI. századi magyar és világirodalom néhány művének összevetése, az irodalom
határterületei
Cél:

Ezen a kurzuson a diákok megismerkedhetnek olyan művekkel, melyek
egyrészt hozzájuk, másrészt egymáshoz is közel állnak időben, ám térben nem
mindig. A cél annak megmutatása, hogy a jelenben, illetve a közelmúltban
milyen közös gondolatok foglalkoztatják, vagy foglalkoztatták az egyes
szerzőket szerte a világon, milyen hasonlóságok és különbségek vannak
témaválasztás, megközelítés, műfajválasztás között. A kurzus megmutatja,
hol és hogyan húzható meg a határvonal szépirodalmi és más művek között,
meghúzható-e egy ilyen vonal, valamint azt, hogy miként lehet a nem a
szépirodalom körébe tartozó művek közül is értékeset találni és megismerni.
Fontos, hogy a diákok felfedezzék, az őket foglalkoztató gondolatokon kívül
mely más aspektusból reagálnak a világra, az egyéni létre a különböző
alkotások.

Egyes

műveken

keresztül

azt

is

megvizsgáljuk,

hogyan

viszonyulnak az írók, költők ahhoz a jelenhez és múlthoz, ami számukra és a
diákok számára is közös.
Elsajátítand

tér és térszemlélet, idő, időszemlélet, idősíkok, szimultanizmus, jellem, típus,

ó fogalmak: hőstípus,

esztétikai

minőségek

–

abszurd,

groteszk,

hangnemek,

interkulturalitás, irodalmi hagyomány, szöveghagyomány, szabad vers,
futurizmus, szürrealizmus, modernizmus, regényváltozatok, regénytípusok,
könyvnyomtatás, digitális közvetítés, virtualitás, tömegkultúra – bestseller,
krimi, tudományos-fantasztikus irodalom, irodalmi konvenciók
A kurzushoz Ottlik Géza vagy Örkény István művei (pl. Iskola a határon vagy Tóték vagy
ajánlott
szerzők
művek:

néhány egyperces)
és Néhány alkotás a XX. század első felének magyar irodalmából (Áprily Lajos,
Szabó Dezső, Kassák Lajos)
Néhány vers a XX. század második felének magyar irodalmából és néhány
kortárs alkotó egy-két műve (pl. Nagy Gáspár, Hajnóczy Péter, Kányádi
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Sándor, Romhányi József, Nemes Nagy Ágnes, Vas István, Pilinszky János,
Weöres Sándor, Varró Dániel stb.)
Herczeg Ferenc életművének legfontosabb alkotásai
Ady Endre életművének legfontosabb alkotásai
Kosztolányi Dezső életművének legfontosabb alkotásai
Babits Mihály életművének legfontosabb alkotásai
Mikszáth Kálmán életművének legfontosabb alkotásai
József Attila életművének legfontosabb alkotásai
Néhány epikai mű vagy műrészlet a 20. század második felének magyar
irodalmából és a kortárs magyar irodalomból (pl. Esterházy Péter, Nádas
Péter, Vámos Miklós, Térey János, Spiró György stb.)
Egy-két dráma a kortárs magyar irodalom alkotóitól (pl. Kárpáti Péter, Egressy
Zoltán, Tasnádi István)
Brecht, Beckett vagy Dürrenmatt egy vagy egy-egy drámája
Néhány epikai vagy drámai mű a XX. század egy-két jelentős szerzőjétől (pl.
Kafka, Bulgakov, Garcia Marquez, Borges, Ionesco, Styron, Llamazares stb.)
Ízelítő a XX. század lírájából (pl. Garcia Lorca, Eliot, Paszternak, Kavafisz,
Prévert stb.)
Az irodalom és határterületei, néhány szerző és mű ismerete (pl. Rejtő Jenő,
Agatha Christie, Asimov, Tolkien, Stephen King stb.)
Egy-két példa Közép-Európa népeinek XX. századi irodalmából (pl. Mrozek,
Kundera, Hrabal vagy más szerzők)
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A magyar nyelv tantárgy témakörei, követelmények

A nyelvtani témakörök címei
1. Nyelv, nyelvtan, nyelvhasználat
2. A nyelvi szintek
3. Mondatelemzés
4. Szövegtan, szövegértés, szövegalkotás
5. Stílus és stílusrétegek
6. A magyar nyelv múltja és jelene
7. A retorika alapjai
8. Ember és nyelv
9.

Érettségi

előkészítő

középszint,

melynek

tananyaga

a

középszintű

érettségi

követelmények
10. Érettségi előkészítő emelt szint, melynek tananyaga az emelt szintű érettségi
követelmények
1. Nyelv, nyelvtan, nyelvhasználat
Témák:

A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói. A nyelv mint jelek és
szabályok rendszere. Nyelvi és nem nyelvi jelek. Természetes és mesterséges
jelek. Az állatok kommunikációja. A kommunikációs kódok. A személyközi
kommunikáció. A gesztusok és viselkedés, gesztusok és kultúrkörök.
Természetes és mesterséges nyelvek. A jelnyelvek (pl. a siketek jelelése).
A nyelvtan mint az anyanyelvtudás modellje. A nyelvészet normatív és
deskriptív szemléletmódja. A nyelvhasználat és a stilisztika kapcsolata,
nyelvhelyesség. Az állandóan alakuló nyelvi jelenségek. A formális és
informális beszédhelyzetekben való viselkedés (megszólítások, magázódás,
tegeződés, a kapcsolattartás formái).
Nyelvjárások, csoportnyelvek, rétegnyelvek, argó, szleng. A nyelvtervezés
elvei és feladatai. Nyelvünk helyzete a határon túl.

Elsajátítand

kommunikáció, adó, vevő, kód, üzenet, csatorna, kontextus; jel, szignál,

ó fogalmak: szimptóma, jelrendszer, a jelek típusai (ikon, index, szimbólum); a
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kommunikáció funkciói (tájékoztató, felhívó, érzelemkifejező, kapcsolatkezdőfenntartó-lezáró,
nyelvjárás;

értelmező,

nyelvtan,

gyönyörködtető);

stílus;

modell,

szabály,

nyelv,

nyelvváltozat,

norma;

összehasonlító

nyelvtudomány, diakrónia, szinkrónia
2. A nyelvi szintek
Témák:

A fonéma és a morféma, a szintagma, a lexéma, a frázis és a textus.
A beszédszervek. A magyar hangállomány. Fonémák más nyelvekben. A
magyar fonémák összevetése a tanult idegen nyelvek fonémáival. A hangok
egymásra

hatásának

okai.

Magánhangzó-törvények.

Mássalhangzó-

törvények.

A

nyelv

helyesírásának

(a

magyar

alapelvei

helyesírás

értelemtükröztető szerepének belátása és felhasználása).
A tulajdonnevek és a belőlük képzett melléknevek nehezebb eseteinek
helyesírása.
Az egybe- és különírás elveinek ismerete és biztos alkalmazása a tanult
esetekben.
A fonémák szerepe a jelentés megkülönböztetésében. Fonémák más
nyelvekben.
A szóelemek (morfémák). A szóelemek kapcsolódása és változataik. Esetek,
egyeztetés, idő-, mód-, szám-, és személyjelölés.
A szófajok általános kérdései. A szófajra, szóalakra, szóképzésre vonatkozó
ismeretek

megfogalmazása.

A

szófajok

csoportosítása.

Alapszófajok,

mondatszók és viszonyszók.
Átmeneti szófajúság és kettős szófajúság.
Az ige és mondatbeli szerepe. A névszók és mondatbeli szerepük. Az igenevek
és mondatbeli szerepük. A határozószók és mondatbeli szerepük. A
módosítószók és mondatbeli szerepük. Rokonértelműség és többjelentésűség
a szóelemek szintjén.
A nyelvi rendszerről szerzett tudás alapján egy szövegben előforduló szavak
szófajának fölismerése, megnevezése, jellemző jegyeik összegyűjtésével
magyarázat (definíció) készítése.
Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése
Szépirodalmi és köznyelvi szövegek hangtani, alak- és szótani, mondattani és
jelentéstani elemzése.
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Elsajátítand

Szóelemek: szótő, képző, jel, rag; fonetika, fonéma, morféma, szintagma,

ó fogalmak: lexéma, glosszéma, frázis, textus. Jelentéselem, szinonimia, poliszémia.
Szófajok (alapszófaj, mondatszó, viszonyszó), szóösszetétel. Hangalak,
jelentés.
3. Mondatelemzés
Témák:

A mondatok osztályozása szerkezet és a modalitás szempontjából. A magyar
mondatszerkezet és a bővítmények szerkezetét kialakító szabályok. A
modalitás, a szórend és az aktuális tagolás szerepe a mondat és a szöveg
jelentésében.
A mondat- és szövegfonetikai eszközök szerepének ismerete és helyes
alkalmazása az előadásban és a szövegmondásban. A mondattani funkciók
szerkezeti helye és szemantikája. Az igekötő helye, aspektusjelölő funkciója.
Az egyszerű mondat részeinek és szintagmáinak biztos elemzése, értelmezése
(alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők). Az összetett mondatok főbb
típusainak szerkezeti felépítése és szemantikai tartalma. Mellérendelő
mondat, alárendelő mondat, többszörösen összetett mondat. Sajátos
jelentéstartalmú

mondatok

(feltételes,

megengedő,

következményes,

hasonlító).
Biztonság az egyszerű és összetett mondat központozásában, a gondolatjel,
zárójel, kettőspont, pontosvessző értelmező szerepének ismerete és helyes
használatuk.
Minimális mondatelemzési jártasság az összetett mondat feldolgozásában: a
tagmondatok sorrendjének, a szintagmák szerkezetének és jelentésének
fölismerése. A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismerése,
az elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése.
A mondatfajták és kifejezőeszközeik felismerése, megnevezése, helyes
használatuk
Mondatátalakítás rokon- és ellentétes értelmű mondatokkal. Mondatelemzés
szerkezeti rajzzal. A mondatrészek jelzése (aláhúzástípusok).
Elsajátítand

Szintagma, frázis, textus, aktív és passzív szerkezet, aspektus; Hozzárendelő,

ó fogalmak: alárendelő és mellérendelő szintagma. Modalitás a beszélő szándéka szerint.
Lokúció,

illokúció,

perlokúció.

Elsődleges

és

másodlagos

jelentés.

Mellérendelés, alárendelés
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4. Szövegtan, szövegértés, szövegalkotás
Témák:

A szó és a szöveg. A szöveg és a mondat. A szöveg felépítése, a
szövegegységek.
A szöveg lineáris és globális kohéziója, elsődleges és mögöttes jelentése. A
szöveg kifejtettsége.
A szövegösszefüggés grammatikai kapcsolóelemei. A szövegösszefüggés
logikai elemei.
Témahálózat, tételmondat, kulcsszavak. Szövegtípusok és helyzetek.
A szöveg központozása. A szövegtípusok rendszerezése.
A vita és az érvelés. A meggyőzés és a véleménynyilvánítás.
A levél műfaji jellemzői. A hivatalos írásművek. Kreatív szövegalkotási
feladatok.
A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok
normáinak ismerete és alkalmazása (pl. kérvény, önéletrajz, pályázat,
hivatalos levél, motivációs levél stb.) Az irodalom érettségi írásbeli részének
formai követelményei.

Elsajátítand

Szöveg, szövegmondat, rendszermondat, szövegegységek; szövegkohézió;

ó fogalmak: szövegkapcsoló elemek: kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és
visszautaló kapcsolatok, egyeztetés a szövegben; a hiány összetartó szerepe;
jelentésrétegek, témahálózat, tételmondat, kulcsszó; aktuális tagolás;
szövegfonetikai eszközök
5. Stílus és stílusrétegek

Témák:

A hangalak és jelentés viszonya
Stílus fogalma, stilisztika fogalma. A stílus hírértéke. Stíluselem, stílushatás,
állandó és alkalmi stílusérték
A stílusrétegek (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki és
irodalmi stílus), főbb jellemzőik. Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos,
patetikus, népies, familiáris, költői, archaikus).
A szépirodalmi stílus: A szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek
/metafora,

szinesztézia/,

szinekdoché/,

összetett

érintkezésen
szóképek

nyugvó

/összetett

szóképek
költői

/metonímia,

kép,

allegória,

95

szimbólum/). Az alakzatok (kihagyás, elvétel, felcserélés, kicserélés) köznyelvi
és irodalmi szövegekben. Egyéb stíluseszközök.
A helyesírás szerepe a szépirodalmi és egyéb szövegekben.
A szakmai-tudományos stílus.
Nyelvhelyességi vétségek a mindennapi nyelvhasználatban.
Elsajátítand

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező; denotatív, konnotatív jelentés;

ó fogalmak: motiváltság, motiválatlanság; stíluselem, stílushatás, állandó és alkalmi
stílusérték, metaforizáció; szóképek: metafora, hasonlat, szinesztézia,
metonímia,

szinekdoché,

összetett

költői

kép;

alakzatok:

ellipszis,

kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatpárhuzam; mondatstilisztikai eszközök:
verbális stílus, nominális stílus, körmondat; hangszimbolika, hangutánzás,
hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura etimologica. Ellipszis, kötőszóhiány,
ismétlődés, gondolatpárhuzam
6. A magyar nyelv múltja és jelene

Témák:

Tájékozottság a magyar nyelv életére vonatkozó alapvető nyelvtörténeti
tényekről, a magyar nyelv jellemző sajátosságairól (nyelvtípusáról). A
nyelvtörténet forrásai.
A magyar nyelv alaktani típusa. A magyar nyelv szórendi típusa. A magyar
szórend logikai-retorikai szerepe.
A főbb világnyelvek alaktani típusai. A magyar nyelv eredete, rokonsága. A
magyar nyelv történetének korszakai. Korstílusok felismerése és példákkal
való jellemzése. A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése
példákkal. A nyelv természetes változása és beavatkozás a nyelvbe. A
nyelvújítás és a nyelvművelés szerepe. A nyelvújítás képviselői és jelentősége.
A nyelvújítás technikái. A szóalkotási módok ismerete, a szóösszetétel, a
szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése szépirodalmi és nem
irodalmi szövegekben. Etnikumok és nemzetiségek nyelve és kultúrája
Magyarországon.
A mai magyar nyelvváltozatok. Nyelvészeti problémák és témák régi és új,
írásbeli és szóbeli szövegekben.

Elsajátítand

Finnugor

nyelvcsalád;

nyelvemléktelen

kor,

ősmagyar,

ómagyar,

ó fogalmak: középmagyar kor, nyelvújítás, újmagyar korszak; szórványemlék, kódex,
ősnyomtatvány; ősi szók, jövevény- és idegen szavak; mai magyar
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nyelvhasználat,

nyelvi

norma,

kevert

nyelvűség,

kettős

nyelvűség,

kétnyelvűség.
7. A retorika alapjai
Témák:

A retorika jelentősége és alkalmazásának társadalmi színterei. A retorika mint
a szónoklás tudománya. A rétor figurája. A retorika mint a meggyőzés
művészete a gondolatközlésben
A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai.
A beszédfajták. Törvényszéki, tanácsadó és bemutató beszéd.
A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései. Anyaggyűjtés, elrendezés,
előadás.
Az érvelés technikája; érvek, ellenérvek felsorakoztatása, a cáfolat módszerei.
A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi kifejezésbeli eszközei a
különféle

szövegműfajokban.

A

kulturált

vitatkozás

kritériumai,

vita

értelmezése.
Az írásbeliség meggyőző eljárásai, az érvelés műfajai: a bizonyítás, a cáfolat,
néhány érvtípus. Az érvelési hibák. Hitelesség, hatás, meggyőzési szándék, a
manipuláció felismerése, értékelése.
A spontán megnyilatkozás és a megtervezett szöveg különbsége.
Az összefoglalás funkciója és típusai.
Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki beszéd retorikai eszközei és
esztétikai hatása
Hangzó szövegek elemzése, összehasonlítása.
Elsajátítand

tájékoztató,

érvelő,

esszé

típusú

szövegek,

vélemény,

álláspont,

ó fogalmak: következtetés, a nyilvános beszéd részei, artikuláció, beszédtempó, hangerő,
hangsúly, hanglejtés, szünet, retorikai alapfogalmak, a tömegkommunikáció
tájékoztató,

éleményformáló, ismeretterjesztő műfajai: cikk, glossza,

recenzió, kritika, kommentár, interjú, riport.
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8. Ember és nyelv
Témák:

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret,
forgatókönyv).

Szövegtípusok

jellemzői

megjelenés,

műfajok

és

nyelvhasználati színterek szerint. Formalitás és informalitás, nyilvános és
familiáris közlés, ezek keveredése. A legjellegzetesebb szövegtípusok,
szövegfajták. A kommunikációs forradalmak az élőbeszédtől az ITforradalomig. A tömegkommunikáció fogalma, típusai és funkciói. A
tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a nyelvre. Médiaműfajok.
Források használata: könyvtári katalógusok, számítógépes adatbázis. Az
internet

szerepe

az

információszerzésben,

témák

feldolgozásában.

Forráskritika.
A forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei. Plágium, allúzió,
intertextualitás.
Szövegértési és szövegalkotási feladatok.
Nyelvhelyességi

kérdések

a

legújabb

kommunikációs

csatornák

megjelenésének kapcsán.
A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, az új digitális nyelv. A
netikett.
A médiafüggőség, a virtuális valóság veszélyei. A reklámok hatása
nyelvhasználatunkra
A szöveg és a szöveget kiegészítő, nem szövegszerű elemek (kép, ábra,
táblázat, tipográfia) kapcsolata. Szöveg és vizualitás, a műfajok keveredése:
képversek, konkrét költészet, a mozgókép nyelvezete és szabályai. Az íráskép
stilisztikai hatásai.
Intertextualitás: a szövegek transzformációi (pl. mém). A jogi szabályozás.
Összetett képrendszerek, képi hálózatok, jelképrendszerek.
Elsajátítand

kommunikáció, információ. Beszéd, írás, nyomtatás, kémiai forradalom,

ó fogalmak: elektrokémiai forradalom, telekommunikáció, az első, második és harmadik
ipari forradalom, IT-forradalom és a kommunikáció egymásra hatása.
Műfajok, tájékoztatás, szórakoztatás, infotainment. Technikai reprodukció.
Netikett. Hoax, fake news, plágium, rágalom, emoji, sms, e-mail. Közösségi
oldalak.
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MATEMATIKA

Célok és feladatok
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb
feladat a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése.
Az

új

fogalmakat,

algoritmusokat,

ismereteket

induktív

módon,

szemléltetéssel,

felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni. Jól
megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új
fogalmak bevezetése és pontos definiálása.
A tételek, általános összefüggések is felfedeztethetők a tanulókkal, ezen folyamat során
fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó képessége. A felfedezett tételek és
összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai eszköztárat. Néhány
tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika tanításának, hiszen a
bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és következetes felépítése.
Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek
feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív
készséget, a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó
gondolkodás eltérő típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen
a tanuló meg tudja állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét,
megállapításai, állításai mellett logikusan tud érvelni.
A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló mérlegelő
gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és
képességek

rendszere.

stratégiaalkotást,

az

A

matematikai

algoritmikus

játékok,

gondolkodást,

logikai
a

feladványok

kreativitást

és

a

fejlesztik

a

gondolkodás

rugalmasságát.
A nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, valamint
új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül sor a
permanencia-elv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy
változatos matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket.
A

matematika

a

maga

hagyományos

és

modern

eszközeivel

segítséget

ad

a

természettudományok, az informatika, a technika és a humán tanulási területek
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ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági
folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez.
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő
matematikai, matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban,
mind szóban képes gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni.
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést
segítő szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő
számítógépes programokat ismer meg.
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A
közös munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a
társai, mind a saját véleményét. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé
teszi azon kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai
gyorsan változó világban való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló
problémák megoldását.

A kulcskompetenciák fejlesztése
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos
és átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns
információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata,
több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új
helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak
kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az
algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával
hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő,
ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy
világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során
fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása
javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és
fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A matematika
tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, diagram és
képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere.

100

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a
problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális
kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások,
applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló
digitális kultúrájának kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló
gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A
tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert
matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy
a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal
is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai
módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. A tanuló
mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott
eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton
példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a
kitartás, a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán
keresztül erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs
készsége. A tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez
szükséges tervezésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában,
a várható következmények mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását,
hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. A tanuló a matematikai
foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és hogyan segítheti
társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget vállal a
közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:
A matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a
gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a
művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak
között.
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése
valódi adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül
történik. Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás
rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon
keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő
stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései következményét. A matematikai
projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek
kialakulását

(kreativitás,

problémamegoldás,

kezdeményezőkészség,

másokkal

való

együttműködés készsége).

Módszerek
A

matematikával

szemben

meglévő

gátak,

frusztrációk

csökkentése,

megszüntetése
A matematikával szemben kialakult gátak, frusztrációk csökkentésének és megszüntetésének
egyik leghatásosabb eszköze egy olyan légkör megteremtése, amely lehetővé teszi a diákok
gondolatainak spontán kifejezését és utat ad kreativitásuknak, elősegítve sikerélményhez
jutásukat. Ezért rendkívül fontos a közös munkához az órákon a felszabadult hangulat és
biztonságos légkör kialakítása. A tanulás az önálló problémamegoldásra épül, a tanár akár
minden diáknak külön-külön is segítséget nyújt. A magyarázat szintje és módja minden
esetben a fiatalok tudásától, tanulási stílusától, és személyiségétől függ. Az önálló munka
mellett az órán nagyon lényeges, hogy a diákok segítsék egymást. A közös problémamegoldás
párokban, kiscsoportokban, többletmotivációt, tanítási-tanulási folyamat mindkét szerepének
megtapasztalása siker-élményt jelent számukra. A felszabadult hangulat és biztonságos légkör
a közös munka során lehetőséget nyújt az önismeret és a tolerancia fejlesztése.
Képességek és készségek fejlesztése
A mindenkiben meglévő képességeket készségekké kívánjuk fejleszteni a matematikai
gondolkodásmód tanulmányozása közben, azaz a gyakorlati feladatok, problémák megoldása
során. (Ez sok esetében a logikus gondolkodás, térlátás, analizáló, szintetizáló képességek
fejlesztése hiányának pótlását is jelenti.) Célunk fejleszteni a tanulók absztrakciós és
szintetizáló képességét. A célszerű, új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az
ismeretek feladatokban való alkalmazásával fejleszteni a kombinatív készséget, a kreativitást,
a helyzetek önálló, megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását.
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A képességek, készségek gyakorlati használata.
Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók a matematikát ne egy elszigetelt tantárgynak tekintsék,
hanem egy eszköznek és gondolkodási módnak, amit életük minden területén segítségül
hívhatnak.

Az

oktatás

során

ezért

különösen

figyelünk

a

hétköznapi,

gyakorlati,

alkalmazásokra, és a más tantárgyakkal való kapcsolatok megvilágítására. A matematikai
nevelés sokoldalú eszközökkel fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét, kialakítja a
megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét, megmutatja a matematika
hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók
térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. A matematika a maga hagyományos és modern
eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az informatika, a technikai és a humán
műveltségterületek tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához
és kezeléséhez. Fontos, hogy a tanulók képessé váljanak a pontos, kitartó, fegyelmezett
munkára, törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslésére.
A rendelkezésre álló segédeszközök készség szintű használata
A matematika feladatok megoldása jól modellezi a hétköznapi életben felmerülő feladatok,
problémák megoldási módját. A jó kérdés feltétele, a keresett ismeretlen, "megoldás" pontos
meghatározása elengedhetetlen. A rendelkezésre álló adatok közül a feladathoz használhatók
kiválasztása, az adatok és a "megoldás" között fennálló összefüggések felismerése adja meg a
lehetőséget az algoritmus kialakításához. A "levezetésben" a segédeszközök (saját
ismeretanyag, képletgyűjtemény, függvénytáblázatok, számológép, tudományos kalkulátor,
számítógép) használatával lehet egzaktul válaszolni a kérdésre, megmondani a megoldást.
A vizsga helyzet sikeres megoldása
Érdemjegyeket a vizsgaidőszakokban tartott írásbeli vizsgákon lehet megszerezni. Fontosnak
tartjuk a vizsgahelyzet tanítását-tanulását is, hogy az érettségire a diákok lelkileg is a legjobban
fel tudjanak készülni. Minden vizsga az érettségit modellezi, ezért a dolgozat szerkezete,
pontozása az érettségi mintájára készül, és a lebonyolítása is megegyezik az érettségi
vizsgáéval. Célunk, hogy a vizsgadolgozat megírásakor a fiatal képes legyen koncentrálni,
tudását összegezni és előhívni, a feladatok megoldásához a megengedett segédeszközöket
készség szinten használni, illetve a vizsgák idejére fizikailag, lelkileg és szellemileg saját
magához képest a lehető legjobb állapotba kerülni.
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Reális kép kialakítása a matematikai megismerési folyamatról
Ezt a megismerési, fogalomalkotási, gondolkodási folyamat bemutatásával kívánjuk kialakítani,
nem pedig a folyamat eredményeinek közlésével. A fogalmakat a diákoknak a természetes
megismerési folyamatot követve, problémák megoldásával, próbálkozással kell megtapasztalni.
Próbálkozásaik során kell rájönniük összefüggésekre, elvekre, és tapasztalataik vizsgálata,
elemzése és rendszerezése után a fogalmakat definiálni.
Keret biztosítsa az intézmény által végzett segítő munkához
A tanórát a segítés egyik színtereként, a tantárgyat pedig a segítés eszközeként értelmezzük.
A tanítás-tanulási folyamatban számunkra a hangsúly nem csak a tanítás tartalmán van, hanem
azon is, hogyan tanítunk.

Belépő tevékenységformák:
A diákok tematikus kurzusokon sajátíthatják el a matematika különböző témaköreinek alapvető
fogalmait, ismereteit, fejleszthetik képességeiket. Ezek a kurzusok nem épülnek egymásra. A
tematikus kurzusok elsődleges célja a diákok ismereteinek gyarapítása, készségeinek
fejlesztése, a hétköznapi élet gyakorlati problémáinak megoldása, gondolkodásmódjuk,
világnézetük szélesítése. A szükséges számú tematikus kurzus elvégzése után a diákoknak
középszintű érettségire felkészítő kurzusokon kell részt venni.
Az emeltszintű érettségire jelentkező diákoknak további egy emeltszintű érettségi előkészítő
kurzuson kell a kiegészítő ismereteket megszerezni. A megfelelő kurzusok sikeres elvégzése
után bocsáthatók az általuk választott szintű érettségi vizsgára.

Az értékelés módja
Alapvető fontosságúnak tartjuk annak a felismerését, hogy mindenki csak a saját tudásához
és képességeihez mérten tud fejlődni, tehát teljesítményét is csak saját magához viszonyítva,
fejlődésének mértékét figyelembe véve lehet értékelni. Úgy gondoljuk, hogy az értékelés
legjobb formája az önértékelés. Ezért elsődleges célunk az, hogy a diákok megtanulják saját
maguk értékelni munkájukat, eredményeiket, fejlődésüket. Ennek megfelelően úgy látjuk,
hogy a tanár legfontosabb feladata a diákok munkájának értékelésében egy olyan légkör
megteremtése, amely elegendő külső, nem "megítélő" visszajelzést biztosít a fiatalok számára.
A diákok tudásának, fejlődésének értékelése folyamatos (rendszeres visszajelzések,
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beszélgetések formájában), szerves része minden órának, átszövi az iskola mindennapi életét.
Fontosnak tartjuk, hogy a diákok munkáit közösen átnézzük, a hibákat, hiányosságokat
megbeszéljük, a munkát közösen szóban értékeljük, a továbblépési lehetőségeket
megvitassuk. Az érdemjegyeket minden kurzus végén írásbeli vizsgákon lehet megszerezni.

Témakörök
1. KURZUS: javasolt 48 ÓRA
TÉMAKÖR: HALMAZOK
TANULÁSI EREDMÉNYEK

8 ÓRA
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Halmaz közös elem nélküli

alaphalmaz,

Hétköznapi életből, más

szakasz végére:

részhalmazokra bontása,

részhalmaz,

tantárgyakból vagy a

látja a halmazműveletek

példák ennek alkalmazására

üres halmaz,

matematikából vett,

és a logikai műveletek

a matematikán belül, más

halmazok

konkrétan vagy digitálisan

közötti kapcsolatokat;

tantárgyaknál és a

egyenlősége,

megjelenített alaphalmazból

mindennapi életben

Venn-

megadott tulajdonságokkal

diagram;

rendelkező elemek válogatása

véges halmazok
elemszámát

Halmaz megadása

meghatározza;

utasítással, elemek

alkalmazza a logikai szita
elvét.
A témakörtanulása

felsorolásával

halmazművel
etek: unió,
metszet,

Konkrét részhalmaz esetén a
részhalmaz képzési
szempontjainak megállapítása

Halmazok közötti viszonyok

különbség,

ábrázolása, értelmezése

komplemente

A történelem, a művészetek,

r halmaz;

a tudományok, a sport neves

diszjunkt

személyiségeinek kitalálása

halmazok,

különböző tulajdonságok

halmaz

alapján

eredményeként:

Halmazok metszetének,

adott halmazt diszjunkt

uniójának, különbségének,

részhalmazaira bont,

komplementerének képzése,

osztályoz;

ábrázolása és értelmezése

halmazokat különböző

Két-három halmaz

módokon megad;

elemszámával kapcsolatos

A „végtelen szálloda” mint

feladatok megoldása logikai

modell

szita segítségével

elemszáma,
logikai szita

Barkochba játék

Megszámlálhatóan végtelen
számosságú halmazok elemei
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halmazokkal műveleteket

Szemléletes kép végtelen

között egyértelmű

végez, azokat ábrázolja

halmazokról

hozzárendelés felfedeztetése,
például a pozitív természetes

és értelmezi.

számok halmazának
számossága megegyezik a
pozitív páros számok
halmazának számosságával
TÉMAKÖR: MATEMATIKAI

8 ÓRA

LOGIKA

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A témakör tanulása

A matematikai bizonyítás

tétel,

„Bírósági tárgyalás”, ahol az

hozzájárul ahhoz,

fogalma

bizonyítás,

osztály tanulói a védők és a

igaz-hamis;

vádlók egy állítás indoklására,

„nem”, „és”,

cáfolására

hogy a tanuló a
nevelési-oktatási
szakasz végére:
látja a halmazműveletek

Állítás logikai értékének
megállapítása (igaz vagy
hamis)

„vagy”,
„vagy…,

és a logikai műveletek

Állítás tagadásának

vagy…”,

közötti kapcsolatokat;

alkalmazása egyszerű

„ha…,

feladatokban

akkor…”,

megállapítja egyszerű

„Mit állít a szigetlakó?”, „Ki
volt a tettes, ha...?” típusú
feladatok eljátszása,
megoldása csoportmunkában

„akkor és

Logikai készséget fejlesztő

csak akkor”

játékok, például „Einstein-

„ha ... , akkor ...” és

A „nem”, az „és”, a

„akkor és csak akkor”

megengedő „vagy” és a

típusú állítások logikai

kizáró „vagy” logikai

értékét;

jelentésének ismerete és

Stratégiai játékok, például

alkalmazása matematikai és

egyszerű NIM játékok, táblás

matematikán kívüli

játékok

tud egyszerű állításokat
indokolni és tételeket
bizonyítani.
A témakör tanulása
eredményeként :
adott állításról eldönti,
hogy igaz vagy hamis;

feladatokban
A „minden” és a „van olyan”

fejtörő”

Tudatos pénzügyi tervezést
segítő játékok

típusú állítások logikai
értékének megállapítása és
ennek indoklása egyszerű
esetekben
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alkalmazza a tagadás

Adott állítás megfordításának

műveletét egyszerű

megfogalmazása

feladatokban;

„Ha…, akkor…” és „akkor és

ismeri és alkalmazza az

csak akkor” típusú egyszerű

„és”, a (megengedő és

állítások logikai értékének

kizáró) „vagy” logikai

megállapítása

jelentését;

Stratégiai és logikai játékok

megfogalmazza adott
állítás megfordítását;
helyesen használja a
„minden” és „van olyan”
kifejezéseket.
KOMBINATORIKA,

12 ÓRA

GRÁFOK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Hétköznapi helyzetekhez

gráf, gráf

Sorba rendezési és

szakasz végére:

kapcsolódó sorba rendezési

csúcsa, gráf

kiválasztási feladatok

matematikai vagy

és kiválasztási feladatok

éle

megoldása rendszerezett

hétköznapi nyelven

megoldása rendszerezéssel

megfogalmazott
szövegből a matematikai
tartalmú információkat
kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő
matematikai modellt
választ, alkot;
a kiválasztott modellben
megoldja a problémát;

Sorba rendezési és
kiválasztási feladatok

leszámlálással és a szorzási
és/vagy esetszétválasztási elv
alkalmazásával

megoldása matematikai

Geometriai eszközök

problémákban

használata kombinatorikai

Esetszétválasztás és szorzási

problémák megoldására

elv alkalmazása feladatok

Néhány feltételt tartalmazó

megoldásában

tanulói órarend készítése kis

Összeszámlálási modellek

elemszámmal

alkalmazása feladatok
megoldásában
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megold sorba rendezési

Gráfok alkalmazása konkrét

Azonos modellen alapuló, de

és kiválasztási

hétköznapi és matematikai

különböző megfogalmazású

feladatokat;

szituációk szemléltetésére,

feladatok megoldása

konkrét szituációkat

feladatok megoldására

Szorzat vagy összeg alakban

szemléltet és egyszerű

megadott eredményű

feladatokat megold

kombinatorikafeladatokhoz

gráfok segítségével;

saját szöveg írása

véges halmazok

Téves megoldású

elemszámát

kombinatorikafeladatokban a

meghatározza;

hiba megtalálása és a tévedés
kijavítása

alkalmazza a logikai szita

Sorba rendezési feladatok

elvét.

megoldásának szemléltetése
gráffal
Adott gráfhoz hozzáillő
feladatszöveg alkotása és
„feladatküldés”
csoportmunkában
LEÍRÓ STATISZTIKA
TANULÁSI EREDMÉNYEK

10 ÓRA
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Statisztikai adatok

oszlopdiagra

Adatgyűjtés megtervezése,

szakasz végére:

gyűjtésének tervezése

m,

például forgalomszámlálás

kördiagram,

vagy iskolai felmérés

átlag,

előkészítése

adott cél érdekében
tudatos adatgyűjtést és
rendszerezést végez;
hagyományos és digitális
forrásból származó
adatsokaság alapvető
statisztikai jellemzőit

Statisztikai adatok gyűjtése
hagyományos és internetes
forrásból
Statisztikai adatok
rendszerezése, jellemzése
középértékekkel

medián,
módusz

A megtervezett statisztikai
adatgyűjtés lebonyolítása, az
eredmények szemléltetése
grafikonok segítségével, a
kapott eredmények értékelő
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meghatározza, értelmezi

hagyományos és digitális

bemutatása tanulói kiselőadás

és értékeli;

eszközzel

formájában

felismer grafikus

A kapott adatok értelmezése,

Különböző adatsokaságok

manipulációkat

értékelése, egyszerű

esetében annak vizsgálata,

diagramok esetén.

statisztikai következtetések

hogy ezek jellemezhetők-e az

A témakör tanulása

Oszlop- és kördiagram

eredményeként:

értelmezése, valamint

Érvelés a tanuló saját

adatsokaságból adott

készítése hagyományos és

érdemjegyei alapján

szempont szerint oszlop-

digitális eszközzel

különböző statisztikai

és kördiagramot készít
hagyományos és digitális
eszközzel.

ismert középértékekkel

jellemzők segítségével a

Konkrét adatsokaság

kedvezőbb év végi jegyért

ábrázolásához, statisztikai
kérdés megválaszolásához a

Különböző sportágak

megfelelő diagramtípus

értékelési rendszerének és

kiválasztása

statisztikáinak bemutatása
tanulói kiselőadás keretében

Kördiagramból
oszlopdiagram készítése és

Osztályok/tantárgyak

viszont

eredményeinek
összehasonlítása érdemjegyek

Grafikus manipulációk

és ezek középértékei alapján

felismerése és javítása

Csoportmunka keretében

diagramok esetén

adott céllal készülő,
megtévesztő oszlop- és
kördiagramok készítése, ezek
szóbeli értékelése, javítása
VALÓSZÍNŰSÉG-

10 ÓRA

SZÁMÍTÁS

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Valószínűségi kísérletek

valószínűségi

Konkrét valószínűségi

szakasz végére:

elvégzése, gyakorisági,

kísérlet,

kísérletek végrehajtása vagy

esemény,

dinamikus szoftver
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konkrét valószínűségi

relatív gyakorisági táblázatok

elemi

segítségével történő

kísérletek esetében az

készítése

esemény,

szimulálása (például dobások

gyakoriság,

szabályos dobókockákkal,

relatív

pénzérmékkel); a kapott

gyakoriság,

gyakoriságok és relatív

valószínűség,

gyakoriságok táblázatba

esemény, eseménytér,
elemi esemény, relatív
gyakoriság, valószínűség,
egymást kizáró

A valószínűség fogalmának
bevezetése statisztikai
alapon

események, független

A klasszikus valószínűségi

diszkrét

foglalása; tippelés az egyes

események fogalmát

modell fogalma és

valószínűség-

kimenetelekre és becslés a

megkülönbözteti és

alkalmazása

eloszlás

bekövetkezésük

alkalmazza.

Diszkrét valószínűség-

valószínűségére

A témakör tanulása:

eloszlások ábrázolása

Játékokban a szerencsefaktor

tapasztalatai alapján

hagyományos és digitális

vizsgálata, például „Ki nevet a

véletlen jelenségek

eszközzel

végén” játék esetében az első

jövőbeni kimenetelére
észszerűen tippel;

hatos dobás eloszlása
Különböző társasjátékokban

véletlen kísérletek adatait

stratégia meghatározása,

rendszerezi, relatív

döntéshozatal esélylatolgatás

gyakoriságokat számol,

alapján

nagy elemszám esetén
számítógépet alkalmaz.

Különböző szerencsejátékok
(lottó, totó, póker, black jack,
internetes sportfogadások)
esetében a nyerési esély
összehasonlítása

2. KURZUS: javasolt 48 ÓRA
GEOMETRIAI

8 ÓRA

ALAPISMERETEK
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TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Két pont, pont és egyenes,

pont,

Az osztályteremben vagy a

szakasz végére:

két egyenes távolságának

egyenes, sík,

terem környezetében

ismeri és

alkalmazása a síkban

szögtartomán

„egyenesek” kölcsönös

y, hajlásszög,

helyzetének megadása, ezek

párhuzamos,

távolságának megmérése

feladatmegoldásban
alkalmazza a térelemek
kölcsönös helyzetét,
távolságát és

Egyenesek kölcsönös
helyzetének ismerete és
alkalmazása

merőleges,
pótszögek,

Számszerű adatként csak a
méretarányt tartalmazó

Nevezetes szögpárok

mellékszögek,

tulajdonságainak ismerete és

kiegészítő

alkalmazása: pótszögek,

szögek,

mellékszögek, kiegészítő

csúcsszögek,

szögek, csúcsszögek,

egyállású

Számszerű adatként csak

A témakör tanulása

egyállású szögek,

szögek,

méretarányt tartalmazó

eredményeként :

váltószögek

váltószögek,

térképen adott helységektől

szakaszfelező

(közelítőleg) egyenlő

merőleges,

távolságra levő helységek

szögfelező

megkeresése

hajlásszögét;
felismeri a matematika
különböző területei
közötti kapcsolatot.

ismeri és használja a
pont, egyenes, sík
(térelemek) és szög
fogalmát;
ismeri és alkalmazza a
nevezetes szögpárok
tulajdonságait;
ismeri az
alapszerkesztéseket, és
ezeket végre tudja
hajtani hagyományos
vagy digitális eszközzel.

A szakaszfelező merőleges és
a szögfelező mint
ponthalmazok

térkép alapján valódi
távolságok meghatározása,
becslése

tulajdonságainak ismerete
Dinamikus geometriai
szoftver alkalmazásának
előkészítése, használata
Alapszerkesztések
végrehajtása hagyományos
vagy digitális eszközzel
euklideszi módon:
szakaszfelező merőleges,
szögfelező, merőleges és
párhuzamos egyenesek
szerkesztése, szög másolása

HÁROMSZÖGEK

16 ÓRA
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TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

A háromszögek

szabályos

A háromszög nevezetes

szakasz végére:

csoportosítása oldalak és

háromszög,

vonalaira, pontjaira és köreire

ismeri a mérés alapelvét,

szögek szerint

egyenlő szárú

vonatkozó tételek

háromszög,

felfedeztetése szerkesztéssel

derékszögű

vagy dinamikus geometriai

háromszög,

szoftver alkalmazásával,

oldalfelező

páros vagy csoportmunkában

alkalmazza konkrét alapés származtatott
mennyiségek esetén;
ismeri a hosszúság,
terület, térfogat,
űrtartalom, idő
mértékegységeit és az
átváltási szabályokat.
Származtatott
mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai
feladatoknál a
problémának megfelelő
mértékegységben adja
meg válaszát;

Az alapvető összefüggések
ismerete és alkalmazása
háromszögek oldalai, szögei,
oldalai és szögei között

szögfelező,

tulajdonságainak ismerete és

magasságvon

alkalmazása: szabályos,

al, súlyvonal,

egyenlő szárú, derékszögű

középvonal,

A derékszögű háromszög

háromszög

körülírt kör,

oldalaira szerkesztett

beírt kör

négyzetek átdarabolása a

A háromszög nevezetes
vonalaira, pontjaira és
köreire vonatkozó fogalmak,
tételek ismerete és
alkalmazása: oldalfelező
merőleges, szögfelező,
magasságvonal, súlyvonal,

területét.

középvonal, körülírt, illetve

Az oldalfelező merőlegesek

ismeri és alkalmazza a

és a belső szögfelezők

háromszögek oldalai,

metszéspontjára vonatkozó

szögei, oldalai és szögei

tétel bizonyítása

speciális háromszögek
tulajdonságait;
ismeri és alkalmazza a
háromszög nevezetes

átdarabolása más alakzattá
páros vagy csoportmunkában

Pitagorasz-tételnek megfelelő
módon, pitagoraszi
tangramok vagy dinamikus
geometriai szoftver
alkalmazásával

beírt kör

eredményeként:

közötti kapcsolatokat; a

Konkrét alakzatok

Speciális háromszögek

kiszámítja háromszögek

A témakör tanulása

merőleges,

A Pitagorasz-tétel és
megfordításának ismerete és
alkalmazása
A Pitagorasz-tétel bizonyítása
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vonalaira, pontjaira és

Háromszög területének

köreire vonatkozó

kiszámítása

fogalmakat és tételeket;
ismeri és alkalmazza a
Pitagorasz-tételt és
megfordítását.
NÉGYSZÖGEK,

10 ÓRA

SOKSZÖGEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Speciális négyszögek (trapéz,

trapéz,

Különböző típusú speciális

szakasz végére:

húrtrapéz, paralelogramma,

húrtrapéz,

négyszögek területének

ismeri a mérés alapelvét,

deltoid, rombusz, téglalap,

paralelogram

meghatározására vonatkozó

alkalmazza konkrét alap-

négyzet) tulajdonságainak

ma, deltoid,

formula felfedeztetése

és származtatott

ismerete, területének

rombusz,

átdarabolással

mennyiségek esetén;

kiszámítása

téglalap,

ismeri a hosszúság,

Konvex sokszögeknél az

terület, térfogat,

átlók számára, a belső és

űrtartalom, idő

külső szögösszegre

mértékegységeit és az

vonatkozó tételek ismerete,

átváltási szabályokat.

bizonyítása és alkalmazása

Származtatott
mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai
feladatoknál a
problémának megfelelő

Szabályos sokszög
fogalmának ismerete
Szabályos sokszög területe
átdarabolással

négyzet,
konvex
sokszög,
szabályos
sokszög

A belső és a külső
szögösszegre vonatkozó
tételek felfedeztetése,
illusztrálása átdarabolással,
hajtogatással vagy dinamikus
geometriai szoftver
segítségével
Projektmunka: lakás/iskola
alaprajzának elkészítése
méretarányosan

mértékegységben adja
meg válaszát;
ismeri és alkalmazza
speciális négyszögek
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tulajdonságait,
területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja
sokszögek területét.
A témakör tanulása
eredményeként:
ismeri és alkalmazza a
szabályos sokszög
fogalmát; kiszámítja a
konvex sokszög belső és
külső szögeinek
összegét.
A KÖR ÉS RÉSZEI
TANULÁSI EREDMÉNYEK

10 ÓRA
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Annak ismerete és

középponti

Annak felfedeztetése

szakasz végére:

alkalmazása, hogy a

szög, körív,

méréssel, hogy a középponti

ismeri a mérés alapelvét,

középponti szög egyenesen

körcikk,

szög egyenesen arányos a

alkalmazza konkrét alap-

arányos a hozzá tartozó körív

körgyűrű,

hozzá tartozó körív hosszával;

és származtatott

hosszával

körszelet,

különböző méretű körök

érintőszakasz

esetén a kapott adatok

ok

táblázatba foglalása

mennyiségek esetén;

Annak ismerete és

ismeri a hosszúság,

alkalmazása, hogy a

terület, térfogat,

középponti szög egyenesen

A Thalész-tétel felfedeztetése

űrtartalom, idő

arányos a hozzá tartozó

szerkesztéssel, szögméréssel

mértékegységeit és az

körcikk területével

vagy dinamikus geometriai

átváltási szabályokat.
Származtatott
mértékegységeket átvált;
sík- és térgeometriai
feladatoknál a
problémának megfelelő

Kör, körcikk, körgyűrű és

szoftver alkalmazásával

körszelet területének és
kerületének kiszámítása
Annak ismerete és
alkalmazása, hogy a kör
érintője merőleges az érintési
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mértékegységben adja

pontba húzott sugárra, és

meg válaszát.

hogy külső pontból húzott

A témakör tanulása
eredményeként:

érintőszakaszok egyenlő
hosszúak

ki tudja számolni a kör és A Thalész-tétel és
részeinek kerületét,

megfordításának ismerete és

területét;

alkalmazása

ismeri a kör érintőjének

A Thalész-tétel bizonyítása

fogalmát, kapcsolatát az
érintési pontba húzott
sugárral;
ismeri és alkalmazza a
Thalész-tételt és
megfordítását.
SZERKESZTÉSEK
TANULÁSI EREDMÉNYEK

4 ÓRA
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A témakör tanulása

A tengelyes tükrözés, a

tengelyes

Az iskola közelében lévő

eredményeként:

középpontos tükrözés, a pont

tükrözés,

magas épület (például

megszerkeszti egy

körüli forgatás és a

középpontos

templomtorony)

alakzat tengelyes, illetve

párhuzamos eltolás ismerete,

tükrözés,

magasságának

középpontos tükörképét,

tulajdonságaik

pont körüli

meghatározása egy egyenes

forgatás,

bot segítségével a bot és az

párhuzamos

épület árnyékának méréséből

eltolás,

(„Thalész-módszer”)

egybevágósá

csoportmunkában

pont körüli elforgatottját,
párhuzamos eltoltját
hagyományosan és
digitális eszközzel;
geometriai szerkesztési
feladatoknál vizsgálja és
megállapítja a
szerkeszthetőség
feltételeit.

Egybevágósági
transzformációk végrehajtása
szerkesztéssel vagy digitális
eszközzel

g, forgásszög,

Az egybevágósági

vektor,

transzformációk alkalmazása

vektorok

feladatok megoldásában,

összege,

tételek bizonyításában

középpontos

Valódi távolságok, valódi
útvonalak hosszának
meghatározása papíralapú
térkép alapján

hasonlósági
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Egyszerű szerkesztési

transzformáci

feladatok megoldása

ó,

hagyományos vagy digitális

hasonlósági

eszközzel; diszkusszió

transzformáci

Gyakorlati feladatok
megoldása hasonlóság
segítségével (például
alaprajz-, térképkészítés,

ó,
hasonlóság, a
hasonlóság
aránya

modellezés)

3. KURZUS: javasolt 48 ÓRA
ARÁNYOSSÁG,

10 ÓRA

SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Az egyenes és a fordított

egyenes

Összetett, valódi

szakasz végére:

arányosság fogalmának

arányosság,

élethelyzetekkel kapcsolatos

ismeri a hosszúság,

ismerete és alkalmazása

fordított

feladatok megoldása

terület, térfogat,

gyakorlati problémák

arányosság,

csoportmunkában, szükség

űrtartalom, idő

megoldása során

százalékalap,

esetén grafikon segítségével

mértékegységeit és az
átváltási szabályokat.
Származtatott
mértékegységeket átvált;
ismeri és alkalmazza a
százalékalap, -érték, láb, -pont fogalmát.
A témakör tanulása
eredményeként:

Az egyenes és a fordított
arányosság grafikonjának
felismerése és elkészítése
Példák az egyenes és a

százalékérték,
százalékláb

Háztartási számlák elemzése
az azokon megjelenő
egységárak és fizetendő
összegek figyelembevételével

fordított arányosságtól
különböző arányosságokra
(négyzetes, gyökös)
Példák egy irányban vagy
ellentétes irányban változó
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ismeri és alkalmazza az

mennyiségpárokra a

egyenes és a fordított

mindennapi életből

arányosságot.

Százalékszámítással
kapcsolatos hétköznapi
helyzetekhez (például
háztartási bevételekhez,
kiadásokhoz, pénzügyi
fogalmakhoz, gazdasági
folyamatokhoz) és más
tantárgyakhoz köthető
feladatok megoldása

ELSŐFOKÚ EGYENLETEK,

18 ÓRA

EGYENLŐTLENSÉGEK,
EGYENLETRENDSZEREK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Elsőfokú egyenletre,

alaphalmaz,

Szöveges feladatok

szakasz végére:

egyenlőtlenségre,

megoldáshalm

megoldása több különböző

matematikai vagy

egyenletrendszerre vezető

az, mérlegelv

úton, a különböző

hétköznapi nyelven

matematikai vagy hétköznapi

megoldások összehasonlítása

megfogalmazott

nyelven megfogalmazott

előnyök és hátrányok

szövegből a matematikai

szövegből a matematikai

szempontjából

tartalmú információkat

tartalmú információk

kigyűjti, rendszerezi;

kigyűjtése, rendszerezése

adott problémához

Adott problémához

tartalmazó problémák

megoldási stratégiát,

megoldási stratégia,

vizsgálata

algoritmust választ,

algoritmus választása,

készít;

készítése

a problémának megfelelő

A problémának megfelelő

matematikai modellt

matematikai modell

választ, alkot;

választása, alkotása

Hiányos, túlhatározott, illetve
ellentmondó adatokat

Nyílt végű problémák
megoldása
Adott egyenlethez szöveges
feladat alkotása és
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a kiválasztott modellben

A kiválasztott modellben a

„feladatküldés”

megoldja a problémát;

probléma megoldása

csoportmunkában

a modellben kapott

A modellben kapott

Digitális eszköz használata

megoldását az eredeti

megoldás értelmezése az

egyenletek, egyenlőtlenségek

problémába

eredeti problémába

és egyenletrendszerek

visszahelyettesítve

visszahelyettesítve,

grafikus megoldása során; a

értelmezi, ellenőrzi, és az

ellenőrzés és válaszadás az

digitális eszközzel történő

észszerűségi

észszerűségi szempontokat

ábrázolás előnyeinek és

szempontokat figyelembe figyelembe véve
véve adja meg válaszát;
felismeri a matematika
különböző területei
közötti kapcsolatot;

Alaphalmaz, megoldáshalmaz
fogalmának ismerete
Egyismeretlenes elsőfokú
egyenlet és egyenlőtlenség

egyenletek megoldását

megoldása mérlegelvvel és

behelyettesítéssel,

grafikusan

értékkészlet-vizsgálattal
ellenőrzi.

Elsőfokú kétismeretlenes
egyenletrendszer megoldása

A témakör tanulása

behelyettesítéssel, közös

eredményeként:

együtthatók módszerével,

ismeri és alkalmazza a

grafikusan

következő
egyenletmegoldási
módszereket: mérlegelv,
grafikus megoldás,
szorzattá alakítás;

hátrányainak megbeszélése

Elsőfokú egyenlettel,
egyenlőtlenséggel,
egyenletrendszerrel
megoldható szöveges
feladatok megoldása (például

megold elsőfokú

út-idő-sebesség, közös

egyismeretlenes

munkavégzés, keveréses

egyenleteket és

feladatok, pénzügyi és

egyenlőtlenségeket,

gazdasági tematikájú

elsőfokú kétismeretlenes

feladatok)

egyenletrendszereket.
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MÁSODFOKÚ

12 ÓRA

EGYENLETEK,
EGYENLŐTLENSÉGEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Másodfokú egyenletre,

másodfokú

Másodfokú egyenlet

szakasz végére:

egyenlőtlenségre vezető

egyenlet

megoldása konkrét

matematikai vagy

matematikai vagy hétköznapi

megoldóképle

együtthatókkal és

hétköznapi nyelven

nyelven megfogalmazott

te,

paraméterekkel, a lépéseket

megfogalmazott

szövegből a matematikai

diszkrimináns,

párhuzamosan végezve

szövegből a matematikai

tartalmú információk

gyöktényezős

tartalmú információkat

kigyűjtése, rendszerezése

alak,

kigyűjti, rendszerezi;

Adott problémához

adott problémához

megoldási stratégia,

megoldási stratégiát,

algoritmus választása,

algoritmust választ,

készítése

készít;

A problémának megfelelő

a problémának megfelelő

matematikai modell

matematikai modellt

választása, alkotása

választ, alkot;
a kiválasztott modellben
megoldja a problémát;

grafikus megoldása során
Tanulói kiselőadás tartása
magasabb fokú egyenletek
megoldásának történetéről,
érdekességeiről

probléma megoldása
A modellben kapott
megoldás értelmezése az

megoldását az eredeti

eredeti problémába

problémába

visszahelyettesítve,

visszahelyettesítve

ellenőrzés és válaszadás az

értelmezi, ellenőrzi, és az

észszerűségi szempontokat

észszerűségi

figyelembe véve

véve adja meg válaszát;

átalakítás

egyenletek, egyenlőtlenségek

A kiválasztott modellben a

a modellben kapott

szempontokat figyelembe

ekvivalens

Digitális eszköz használata

Egyenletek megoldása
ekvivalens átalakításokkal
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felismeri a matematika

Másodfokú egyenlet

különböző területei

megoldása szorzattá

közötti kapcsolatot;

alakítással, teljes négyzetté

egyenletek megoldását
behelyettesítéssel,
értékkészlet-vizsgálattal
ellenőrzi.
A témakör tanulása
eredményeként:

kiegészítéssel,
megoldóképlettel és
grafikusan
Egyszerű másodfokúra
visszavezethető egyenletek
megoldása

megold másodfokú

Másodfokú egyenlőtlenség

egyismeretlenes

megoldása grafikusan

egyenleteket és
egyenlőtlenségeket;
ismeri és alkalmazza a
diszkriminánst, a
megoldóképletet és a

Másodfokú egyenlettel
megoldható szöveges
feladatok megoldása

x  c  ax  b

gyöktényezős alakot.
BETŰS KIFEJEZÉSEK

8 ÓRA

ALKALMAZÁSA

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A témakör tanulása

Műveletek egyszerű algebrai

összeg, tag,

„Gondolj egy számra, és én

eredményeként:

kifejezésekkel: összeadás,

szorzat,

kitalálom” játék, matematikai

műveleteket végez

kivonás, szorzás, osztás,

tényező,

bűvésztrükkök algebrai

algebrai kifejezésekkel;

egytagú kifejezések hatványa egynemű

ismer és alkalmaz

Műveleti azonosságok

egyszerű algebrai

ismerete és alkalmazása

azonosságokat;

egyenletek megoldása során

átalakít algebrai

Az (a + b)2, az (a – b)2 és az

kifejezéseket

(a + b)(a – b) kifejezésekre

összevonás, szorzattá

vonatkozó nevezetes

kifejezés,
együttható,
teljes
négyzet,
polinom

magyarázata
Algebrai kifejezésekkel
végzett műveletek geometriai
modellezése
A nevezetes azonosságok
geometriai megjelenítése
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alakítás, nevezetes

azonosságok ismerete és

Számolási „trükkök” a

azonosságok

alkalmazása (például

nevezetes azonosságok

alkalmazásával.

oszthatósági feladatokban,

segítségével, például kétjegyű

egyenletek megoldásában,

számok négyzetének, 99 ·

függvények ábrázolásában)

101 típusú szorzat
eredményének kiszámolása

Egyszerű másodfokú polinom

fejben

átalakítása teljes négyzetté
kiegészítéssel
Algebrai kifejezések
átalakítása összevonás,
szorzattá alakítás, nevezetes
azonosságok alkalmazásával

4. KURZUS: javasolt 48 ÓRA
SZÁMHALMAZOK,

8 ÓRA

MŰVELETEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Műveleti azonosságok

racionális

A számológép helyes

szakasz végére:

(kommutativitás,

szám,

használatának elsajátítása,

ismeri a számhalmazok

asszociativitás,

irracionális

például műveleti sorrend,

épülésének matematikai

disztributivitás), zárójelek

szám, valós

zárójelek

vonatkozásait a

helyes használata

szám, nyílt

természetes számoktól a
valós számokig;
ismer példákat
irracionális számokra.
A témakör tanulása
eredményeként:

Tizedes törtek átírása
közönséges tört alakba és

intervallum,
zárt

Írásban elvégzett műveletek
ellenőrzése számológéppel

intervallum,

Célszám megközelítése adott

abszolút

számjegyekkel, műveleti jelek

Irracionális számok

érték,

és zárójelek használatával

szemléltetése

ellentett,

viszont

reciprok

Tanulói kiselőadás a helyi
értékes számírás

121

a kommutativitás,

Racionális számok

kialakulásáról, a számjegyek

asszociativitás,

elhelyezkedése

kialakulásának történetéről

disztributivitás műveleti

számegyenesen

azonosságokat helyesen
alkalmazza különböző
számolási helyzetekben;
racionális számokat
tizedes tört és
közönséges tört alakban
is felír;
ismeri a valós számok és
a számegyenes
kapcsolatát;
ismeri és alkalmazza az
abszolút érték, az
ellentett és a reciprok
fogalmát;
a számolással kapott
eredményeket

A tanteremben vagy a

Nyílt és zárt intervallumok

tanterem környezetében

fogalmának ismerete és

végzett mérések esetén a

alkalmazása

megfelelő kerekítés
alkalmazása

Számok abszolút értékének,
ellentettjének és

Adott mérés elvégzése esetén

reciprokának meghatározása

a mérési hiba
következményeinek vizsgálata

Számológéppel elvégzett
számítások eredményének
előzetes becslése és
nagyságrendi ellenőrzése
Valós számok adott jegyre
kerekítése
Valós számok gyakorlati
helyzetekben történő
észszerű kerekítése

nagyságrendileg
megbecsüli, és így
ellenőrzi az eredményt;
valós számok közelítő
alakjaival számol, és
megfelelően kerekít.
HATVÁNY, GYÖK
TANULÁSI EREDMÉNYEK

14 ÓRA
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Valós számok hatványozása

hatványalap,

Projektmunka: hányszor lehet

szakasz végére:

pozitív egész kitevőre

hatványkitevő

félbehajtani egy nagyméretű
papírt? Keresés az interneten,
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ismeri és alkalmazza az

Hatványozás 0 és negatív

, normálalak,

kísérlet végzése például egy

n-edik gyök fogalmát;

egész kitevőre

négyzetgyök

teljes guriga vécépapírral

ismeri és alkalmazza a

A hatványozás

Internetes forrásból

racionális kitevőjű

azonosságainak

származó, nagyon kicsi vagy

hatvány fogalmát és a

megfigyelése, felfedezése

nagyon nagy számokat

hatványozás
azonosságait.

konkrét alapszám és

eredményeként:

tetszőleges pozitív egész

ismeri és alkalmazza a

kitevő esetén

azonosságait;
ismeri és alkalmazza az
egész kitevőjű hatvány
fogalmát és a
hatványozás
azonosságait;
ismeri és alkalmazza a
normálalak fogalmát.

valóságtartalmának

azonosságainak bizonyítása

A témakör tanulása

négyzetgyök fogalmát és

tartalmazó cikkek

A hatványozás

megállapítása páros vagy
csoportmunkában

Számok normálalakja
Számolás normálalak
segítségével
A négyzetgyök definíciója
Nemnegatív számok
négyzetgyökének megadása
számológép segítségével
A négyzetgyökvonás
azonosságai

A FÜGGVÉNY FOGALMA,

16 ÓRA

FÜGGVÉNYTULAJDONSÁG
OK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

Összetett, valódi helyzetekkel,

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Hétköznapi hozzárendelések

egyértelmű

szakasz végére:

megfigyelése,

hozzárendelés például demográfiai

képlettel adott függvényt

tulajdonságainak

, kölcsönösen

kérdésekkel, pénzügyi

hagyományosan és

megfogalmazása:

egyértelmű

feladatokkal kapcsolatos

hozzárendelés
, értelmezési
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digitális eszközzel

egyértelmű, kölcsönösen

tartomány,

grafikonok elemzése

ábrázol;

egyértelmű

képhalmaz,

csoportmunkában

adott értékkészletbeli

Függvény megadása,

elemhez megtalálja az

alapvető függvénytani

értelmezési tartomány

fogalmak ismerete

azon elemeit,
amelyekhez a függvény
az adott értéket rendeli.
A témakör tanulása
eredményeként:
megad hétköznapi

értékkészlet,
helyettesítési
érték,
szélsőérték,

Függvényértékek

zérushely,

meghatározása és táblázatba

növekedés,

rendezése

fogyás

Függvények ábrázolása
táblázat alapján

Hétköznapi helyzetekben
időben változó folyamatokkal
kapcsolatos mérések végzése
és a mért adatok ábrázolása
koordináta-rendszerben
(például hőmérséklet)
A tanulók mindennapi
életéhez kapcsolódó
grafikonok ábrázolása és

életben előforduló

Függvények alkalmazása

elemzése (például út-idő

hozzárendeléseket;

valós, hétköznapi helyzetek

grafikon az iskolába való

jellemzésére, gyakorlati

eljutásról)

adott képlet alapján
helyettesítési értékeket

problémák megoldására

Egyszerű, másodfokú

számol, és azokat

A grafikon alapján a

függvénnyel jellemezhető,

táblázatba rendezi;

függvény értelmezési

gyakorlati helyzethez köthető

tartományának,

szélsőérték-feladatok

értékkészletének,

megoldása csoportmunkában,

minimumának,

például adott hosszúságú

maximumának és

spárgával bekeríthető

zérushelyének megállapítása,

maximális területű téglalap

a grafikonról megállapítja

a növekedés és fogyás

adatainak mérése,

függvények alapvető

leolvasása

megfigyelése

Lineáris függvény,

Függvények ábrázolása

másodfokú függvény,

digitális eszköz segítségével

táblázattal megadott
függvény összetartozó
értékeit ábrázolja
koordináta-rendszerben;

tulajdonságait.

négyzetgyökfüggvény,
fordított arányosságot leíró
függvény (elemi függvények)
grafikonja, tulajdonságai
Elemi függvényekkel
egyszerű

Barkochba játék a
függvényekkel kapcsolatos
fogalmak használatával
Szöveges feladatok
megoldása grafikus úton
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függvénytranszformációs

Algebrai úton nem vagy

lépések végrehajtása: f(x) +

nehezen megoldható

c, f(x + c), c·f(x), |f(x)|

egyenletek közelítő
megoldása grafikus úton

Lineáris függvények

digitális eszköz segítségével

hozzárendelési utasításának
leolvasása grafikon alapján
Egyszerű függvények esetén
az f(x) = c alapján x
meghatározása és ennek
alkalmazása gyakorlati
problémák megoldása során
Kölcsönösen egyértelmű
hozzárendelés megfordítása
és a megfordított
hozzárendelés ábrázolása
BETŰS KIFEJEZÉSEK

10 ÓRA

FÜGGVÉNYÁBRÁZOLÁS
SORÁN

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A témakör tanulása

Műveletek egyszerű algebrai

összeg, tag,

Algebrai kifejezésekkel

eredményeként:

kifejezésekkel: összeadás,

szorzat,

végzett műveletek geometriai

műveleteket végez

kivonás, szorzás, osztás,

tényező,

modellezése

algebrai kifejezésekkel;

egytagú kifejezések hatványa egynemű

ismer és alkalmaz

Műveleti azonosságok

egyszerű algebrai

ismerete és alkalmazása

azonosságokat;

egyenletek megoldása során

átalakít algebrai

Az (a + b)2, az (a – b)2 és az

kifejezéseket

(a + b)(a – b) kifejezésekre

összevonás, szorzattá

vonatkozó nevezetes

alakítás, nevezetes

azonosságok ismerete és

kifejezés,
együttható,

A nevezetes azonosságok
geometriai megjelenítése

teljes
négyzet,
polinom
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azonosságok

alkalmazása (például

alkalmazásával.

oszthatósági feladatokban,
egyenletek megoldásában,
függvények ábrázolásában)
Egyszerű másodfokú polinom
átalakítása teljes négyzetté
kiegészítéssel
Algebrai kifejezések
átalakítása összevonás,
szorzattá alakítás, nevezetes
azonosságok alkalmazásával

5. KURZUS: javasolt 48 ÓRA
HALMAZOK,

6 ÓRA

MATEMATIKAI LOGIKA

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A témakör tanulása

A halmazműveletek és a

logikai

A tanulók mindennapi

eredményeként:

logikai műveletek közötti

műveletek

tapasztalataihoz köthető,

látja a halmazműveletek

kapcsolatok bemutatása

összetett állítások logikai

és a logikai műveletek

példákon keresztül

értékének meghatározása

közötti kapcsolatokat;
megállapítja egyszerű
„ha ... , akkor ...” és
„akkor és csak akkor”
típusú állítások logikai
értékét;

Logikai kifejezések megfelelő
használata
Egyszerű állítások indoklása,
tételek bizonyítása
Stratégiai és logikai játékok

igazságtáblázat segítségével
Rejtvényújságokban szereplő
feladványok megfejtése
következtetések láncolatán
keresztül
Logikai készséget fejlesztő

tud egyszerű állításokat

játékok, például „Einstein-

indokolni és tételeket

fejtörő”

bizonyítani.
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Stratégiai játékok, például
NIM játékok, táblás játékok
Tudatos pénzügyi tervezést
segítő játékok
KOMBINATORIKA,

10 ÓRA

GRÁFOK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Matematikai és hétköznapi

faktoriális,

Anagramma készítése a

szakasz végére:

helyzetekhez kötődő sorba

binomiális

tanulók neveiből

matematikai vagy

rendezési és kiválasztási

együttható;

hétköznapi nyelven

feladatok megoldása

csúcs

megfogalmazott
szövegből a matematikai
tartalmú információkat
kigyűjti, rendszerezi;
a problémának megfelelő
matematikai modellt
választ, alkot;
a kiválasztott modellben

A binomiális együttható
fogalmának ismerete,
értékének kiszámítása

fokszáma
gráfban

A pókerben előforduló
lehetséges nyerő
lapkombinációk számának
meghatározása
A Pascal-háromszög és

Mintavétel visszatevéssel és

tulajdonságai felfedeztetése

visszatevés nélkül

például kéttagú összeg

A gráf csúcsainak
fokszámösszege és éleinek

hatványaiban szereplő
együtthatók segítségével

száma közötti összefüggés

Különböző szituációk kétféle

ismerete és alkalmazása

módon történő

A témakör tanulása

gyakorlati feladatok

összeszámlálása és ebből

eredményeként:

megoldásában

következő egyszerű

megoldja a problémát.

megold sorba rendezési

kombinatorikus

és kiválasztási

összefüggések felfedezése

feladatokat;

Visszatevéses és visszatevés

konkrét szituációkat

nélküli mintavétel konkrét

szemléltet és egyszerű

lejátszása, a tapasztalatok

feladatokat megold

összegyűjtése

gráfok segítségével.
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SZÁMELMÉLETI

10 ÓRA

ISMERETEK,
SZÁMHALMAZOK ÉPÜLÉSE

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A témakör tanulása

Legnagyobb közös osztó és

természetes

Oszthatósággal kapcsolatos

eredményeként:

legkisebb közös többszörös

szám, egész

„bűvésztrükkök” bemutatása

ismeri és alkalmazza az

meghatározása a

szám,

oszthatóság alapvető

prímtényezős felbontásból

racionális

fogalmait;
összetett számokat
felbont prímszámok
szorzatára;

Összetett oszthatósági

Tanulói kiselőadás a 10-estől

szám, valós

különböző alapú

Számolás osztási

szám, relatív

számrendszerek használatáról

maradékokkal (például

prímek

a múltban és ennek mai napig

összeg, szorzat, hatvány

természetes szám

maradéka)

osztóját és legkisebb
közös többszörösét, és
alkalmazza ezeket

különböző alapú

érdekességekről, például

számrendszerben

tökéletes számok és

feladatokban;

tizedes törtek, a végtelen

szabályokat;
érti a helyi értékes
írásmódot 10-es és más
alapú
számrendszerekben;
ismeri a számhalmazok
épülésének matematikai

Tanulói kiselőadás
számelméleti

Az egész számok, a véges

oszthatósági

tartó hatásairól

Számok felírása 10-estől

egyszerű gyakorlati

ismeri és alkalmazza az

megoldható rejtvények

irracionális

szabályok alkalmazása

meghatározza két
legnagyobb közös

szám,

Számrendszerek segítségével

szakaszos tizedes törtek és a
racionális számok kapcsolata
A számhalmazok épülésének

barátságos számpárok,
prímszámok, jelenleg ismert
legnagyobb prím, titkosítás
Halmazábra elkészítése a
számhalmazokról

matematikai vonatkozásai a
természetes számoktól a
valós számokig
Végtelen nem szakaszos
tizedes törtek ismerete
Példák irracionális számokra

vonatkozásait a
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természetes számoktól a

Számhalmazok műveleti

valós számokig;

zártsága

ismer példákat
irracionális számokra.
LEÍRÓ STATISZTIKA
TANULÁSI EREDMÉNYEK

10 ÓRA
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A témakör tanulása

A reprezentatív minta

reprezentatív

Példák reprezentatív és nem

eredményeként:

fogalmának szemléletes

minta,

reprezentatív mintavételre

adott cél érdekében

ismerete

sodrófa (box-

tudatos adatgyűjtést és
rendszerezést végez;

Hétköznapi, társadalmi
problémákhoz kapcsolódó

hagyományos és digitális

statisztikai adatok tervszerű

forrásból származó

gyűjtése

adatsokaság alapvető
statisztikai jellemzőit
meghatározza, értelmezi
és értékeli;
ismeri és alkalmazza a
sodrófa (box-plot)
diagramot adathalmazok
jellemzésére,
összehasonlítására;
felismer grafikus
manipulációkat
diagramok esetén.

plot) diagram,
minimum,
maximum,
kiugró adat,

Szavazások szimulálása és
különböző szavazatértékelő
rendszerek vizsgálata iskolai
körülmények között

kvartilisek,

A Simpson-paradoxon

Statisztikai adatok

terjedelem,

bemutatása példákon

rendszerezése, jellemzése

szórás

kvartilisekkel,
középértékekkel és szóródási
mutatókkal

Az interneten található,
megbízható forrásból (pl. KSH
honlapja) származó
statisztikák értelmezése,

Sodrófa (box-plot) diagram

elemzése, lehetséges

készítése, alkalmazása

következtetések

A kapott adatok értelmezése,

megfogalmazása

értékelése, statisztikai

Különböző forrásokból

következtetések

származó adathalmazok

Nagy adathalmazok kezelése
táblázatkezelő programmal

statisztikai elemzése,
értékelése, ezekből
valamilyen adott szempont

Grafikus és szöveges

alapján manipulatív és nem

statisztikai manipulációk

manipulatív diagram készítése

felismerése
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VALÓSZÍNŰSÉG-

12 ÓRA

SZÁMÍTÁS

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A témakör tanulása

Példák ismerete események

események

Konkrét valószínűségi

eredményeként:

összegére, szorzatára,

összege,

kísérletek végrehajtása vagy

konkrét valószínűségi

komplementer eseményre,

események

dinamikus szoftver

kísérletek esetében az

egymást kizáró eseményekre

szorzata,

segítségével történő

esemény

szimulálása (pl. szabályos

komplemente

dobókockákkal, pénzérmékkel

re, egymást

dobálás); a kapott

kizáró

gyakoriságok és relatív

események,

gyakoriságok táblázatba

esemény, eseménytér,
elemi esemény, relatív
gyakoriság, valószínűség,
egymást kizáró
események, független

Elemi események
fogalmának ismerete,
alkalmazása események
előállítására

események fogalmát

Példák ismerete független és

független

foglalása; becslés az egyes

megkülönbözteti és

nem független eseményekre

események,

kimenetelek, illetve összetett

geometriai

események valószínűségére

valószínűség,

csoportmunkában

alkalmazza;

A klasszikus valószínűségi

ismeri és alkalmazza a

modell és a Laplace-képlet

klasszikus valószínűségi

ismerete, alkalmazása

modellt és a Laplaceképletet;
ismeri és egyszerű
esetekben alkalmazza a
valószínűség geometriai
modelljét;
meghatározza a
valószínűséget
visszatevéses, illetve
visszatevés nélküli
mintavétel esetén.

visszatevéses
mintavétel,

A geometriai valószínűség

visszatevés

fogalmának ismerete és

nélküli

alkalmazása

mintavétel,

Valószínűségek
meghatározása visszatevéses
és visszatevés nélküli
mintavétel esetén
A várható érték ismerete és
meghatározása konkrét
feladatokban, játékokban

várható érték

Példák keresése független és
nem független, illetve
egymást kizáró eseményekre
csoportmunkában
Orvosi tesztek eredményének
esélyelemzése fagráf
segítségével
Egyszerű valószínűségi
játékokhoz kapcsolódóan a
várható nyeremény és az
igazságosság fogalmának
kialakítása

Pénzügyi fogalmakkal
kapcsolatos valószínűségi
ismeretek (például biztosítás,
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befektetések kockázata,

Konkrét bank konkrét

árfolyamkockázat)

befektetési portfóliójának
értelmezése, elemzése
Néhány konkrét biztosítási
ajánlat értelmezése, elemzése

6. KURZUS: javasolt 48 ÓRA
TRIGONOMETRIA
TANULÁSI EREDMÉNYEK

14 ÓRA
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Hegyesszög szinusza,

szinusz,

Tanulói kiselőadás a

szakasz végére:

koszinusza, tangense

koszinusz,

trigonometrikus ismeretek

tangens,

hétköznapi életben,

szinusztétel,

munkában való

koszinusztétel

felhasználhatóságáról,

ismeri és alkalmazza a
szinusz- és a
koszinusztételt.
A témakör tanulása
eredményeként:
ismeri hegyesszögek
szögfüggvényeinek

Számítások derékszögű
háromszögekben
szögfüggvények segítségével
gyakorlati helyzetekben
Tompaszög szinusza,
koszinusza, tangense

például: lakberendezés,
ácsmunka, GPS működése
Az iskolában vagy annak
környezetében kijelölt,

definícióját a derékszögű

Összefüggések ismerete egy

tetszőleges háromszög, illetve

háromszögben;

adott szög különböző

négyszög alakú részek

szögfüggvényei között:

területének meghatározása

pitagoraszi összefüggés,

csoportmunkában, távolságok

pótszögek és mellékszögek

és szögek mérése alapján

ismeri tompaszögek
szögfüggvényeinek
származtatását a
hegyesszögek
szögfüggvényei alapján;
ismeri a hegyes- és
tompaszögek
szögfüggvényeinek

szögfüggvényei

Épület magasságának

Szögfüggvény értékének

meghatározása a látószög és

ismeretében a szög

a távolságok mérésének

meghatározása számológép

segítségével

segítségével

csoportmunkában

összefüggéseit;
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alkalmazza a

Háromszög területének

szögfüggvényeket

kiszámítása két oldal és a

egyszerű geometriai

közbezárt szög ismeretében

számítási feladatokban;
a szögfüggvény
értékének ismeretében
meghatározza a szöget;
kiszámítja háromszögek
területét;
ismeri és alkalmazza
speciális négyszögek
tulajdonságait,
területüket kiszámítja;
átdarabolással kiszámítja
sokszögek területét.

Szinusz- és koszinusztétel
ismerete és alkalmazása
A szinusztétel bizonyítása
Számítások négyszögekben,
sokszögekben
szögfüggvények segítségével
A környezetben található
tárgyak magasságának,
pontok távolságának
meghatározása mért
adatokból számítva
Négyszögek és szabályos
sokszögek területének
kiszámítása

TÉRGEOMETRIA
TANULÁSI EREDMÉNYEK

20 ÓRA
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Térelemek kölcsönös

kocka,

Hétköznapi tárgyak

szakasz végére:

helyzetének, távolságának és

téglatest,

(üdítősdoboz, vizesflakon,

ismeri és alkalmazza a

hajlásszögének ismerete,

hasáb,

tejfölösdoboz stb.)

szinusz- és a

alkalmazása

henger, gúla,

térfogatának megállapítása

koszinusztételt.

feladatmegoldásban

kúp, gömb,

méréssel, a kapott eredmény

A témakör tanulása

A terület, térfogat,

csonkagúla,

összehasonlítása a tárgyon

eredményeként:

űrtartalom

csonkakúp,

szereplő értékkel

ismeri és

mértékegységeinek és ezek

feladatmegoldásban

átváltási szabályainak

alkalmazza a térelemek

ismerete

egyenes test,
forgástest, noldalú
szabályos

A Louvre bejárataként épített
üvegpiramis földfelszín feletti
térfogatának és az üvegfelület
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kölcsönös helyzetét,

Sűrűség mértékegységei

gúla,

felszínének meghatározása

távolságát és

közötti átváltás ismerete

tetraéder,

(szükséges adatok gyűjtése

alaplap,

az internetről)

hajlásszögét;

Sík- és térgeometriai

ismeri a mérés alapelvét,

feladatoknál a válasz

alkalmazza konkrét alap-

megadása a problémának

és származtatott

megfelelő mértékegységben

mennyiségek esetén;

oldallap,
alapél,
oldalél,
alkotó, palást,

Annak becslése
csoportmunkában, hogy a
teret milyen arányban tudjuk
kitölteni egybevágó érintkező

A hasáb, a henger, a gúla, a

testmagasság

ismeri a hosszúság,

kúp, a gömb, a csonkagúla,

, test hálója

terület, térfogat,

a csonkakúp (speciális

űrtartalom, idő

testek) tulajdonságainak

Különböző méretű,

mértékegységeit és az

ismerete és alkalmazása a

megközelítőleg gömb alakú

átváltási szabályokat.

hétköznapi életben

gyümölcsök térfogatának és

Származtatott

előforduló testekkel

felszínének becslése, a

mértékegységeket átvált;

kapcsolatban

becslés ellenőrzése méréssel

sík- és térgeometriai

A kocka, a téglatest, az

A Föld felszínének és

feladatoknál a

egyenes hasáb, az egyenes

térfogatának közelítése

problémának megfelelő

körhenger, az egyenes gúla

földgömbmodellen méréssel

mértékegységben adja

és a forgáskúp hálójának

és számolással, majd a kapott

meg válaszát;

lerajzolása konkrét

értékek összevetése a

esetekben

hivatalos adatokkal

hasáb, a henger, a gúla,

A mindennapi életben

Projektmunka a gömbről:

a kúp, a gömb, a

előforduló hasáb, henger,

hogyan jelenik meg a gömb a

csonkagúla, a csonkakúp

gúla, kúp, gömb, csonkagúla,

mindennapi életben, a többi

(speciális testek)

csonkakúp alakú tárgyak

tantárgyban és a

tulajdonságait;

felszínének és térfogatának

matematikában; a gömbi

meghatározása méréssel és

geometria alapjai

ismeri és alkalmazza a

lerajzolja a kocka,
téglatest, egyenes

Síkidomok forgatásával

körhenger, egyenes gúla,

keletkező egyszerű, a

forgáskúp hálóját;

mindennapi életben is

testek felszínét és

elrendezések esetén

számítással

hasáb, egyenes

kiszámítja a speciális

gömbökkel különböző

előforduló testek felszínének
és térfogatának kiszámítása
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térfogatát egyszerű

A hasonló síkidomok

esetekben;

kerületének és területének

ismeri és alkalmazza a
hasonló síkidomok

arányára vonatkozó tételek
ismerete és alkalmazása

kerületének és

A hasonló testek felszínének

területének arányára

és térfogatának arányára

vonatkozó tételeket;

vonatkozó tételek ismerete

ismeri és alkalmazza a

és alkalmazása

hasonló testek
felszínének és
térfogatának arányára
vonatkozó tételeket.
TRANSZFORMÁCIÓK
TANULÁSI EREDMÉNYEK

14 ÓRA
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Példák ismerete geometriai

tengelyes

Gyakorlati példák keresése

szakasz végére:

hozzárendelésekre

tükrözés,

geometriai

ismeri a vektorokkal

(merőleges vetítés,

középpontos

hozzárendelésekre, például

kapcsolatos alapvető

párhuzamos vetítés,

tükrözés,

fényképezés, filmvetítés

fogalmakat;

merőleges affinitás, térkép,

pont körüli

fényképezés)

forgatás,

ismer és alkalmaz
egyszerű

A tengelyes tükrözés, a

vektorműveleteket;

középpontos tükrözés, a pont

alkalmazza a vektorokat
feladatok megoldásában;
ismeri és alkalmazza a
hasonló síkidomok
kerületének és
területének arányára
vonatkozó tételeket.

körüli forgatás és a
párhuzamos eltolás ismerete,
tulajdonságaik

párhuzamos
eltolás,
egybevágósá
g, forgásszög,
vektor,

A középpontos tükrözés, a
pont körüli forgatás és a
párhuzamos eltolás
bemutatása mint két
tengelyes tükrözés
egymásutánja

vektorok

M. C. Escher és Victor

A vektor fogalmának

összege,

Vasarely néhány interneten is

kialakítása a párhuzamos

középpontos

elérhető alkotásának

eltolás segítségével

hasonlósági

elemzése a szimmetriák

transzformáci

szempontjából; hasonló

ó,

módszerrel képek alkotása
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A témakör tanulása

Egybevágósági

hasonlósági

A sík parkettázása egybevágó

eredményeként:

transzformációk egymás

transzformáci

háromszögekkel,

ismer példákat

utáni végrehajtása

ó,

négyszögekkel papírsablonok

hasonlóság, a

vagy dinamikus geometriai

hasonlóság

szoftver segítségével

geometriai
transzformációkra;

Egybevágó alakzatok,
szimmetriák megfigyelése a

ismeri és alkalmazza a

környezetben, művészeti

síkbeli egybevágósági

alkotásokban

transzformációkat és
tulajdonságaikat;
alakzatok
egybevágóságát;
ismeri és alkalmazza a
középpontos hasonlósági
transzformációt, a
hasonlósági
transzformációt és az

Az egybevágósági
transzformációk alkalmazása
feladatok megoldásában,
tételek bizonyításában
Háromszögek
egybevágóságának
alapesetei és ezek
alkalmazása

aránya

A tengelyes vagy
középpontos szimmetriára
alapozó stratégiai játékok
(például pénzforgatós,
színezős) páros munkában
Az iskola közelében lévő
magas épület (például
templomtorony)
magasságának
meghatározása egy egyenes
bot segítségével a bot és az
épület árnyékának méréséből

alakzatok hasonlóságát;

Négyszögek egybevágósága

geometriai szerkesztési

Gyakorlati feladatok

feladatoknál vizsgálja és

megoldása egybevágóságok

megállapítja a

segítségével (például a sík

Valódi távolságok, valódi

szerkeszthetőség

parkettázása különféle

útvonalak hosszának

feltételeit.

síkidomokkal; szabásminta

meghatározása papíralapú

készítése, használata)

térkép alapján

(„Thalész-módszer”)
csoportmunkában

A középpontos hasonlósági
transzformáció és a
hasonlósági transzformáció
ismerete, tulajdonságai
A hasonlóság fogalmának
ismerete és alkalmazása
feladatok megoldásában,
tételek bizonyításában
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Gyakorlati feladatok
megoldása hasonlóság
segítségével (például
alaprajz-, térképkészítés,
modellezés)

7. KURZUS: javasolt 48 ÓRA
HATVÁNY, GYÖK,

14ÓRA

EXPONENCIÁLIS
FÜGGVÉNY, LOGARITMUS

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Az n-edik gyök fogalmának

n-edik gyök,

A permanencia-elv gyakorlati

szakasz végére:

ismerete és alkalmazása

exponenciális

„kipróbálása” a definíció

függvény,

megadása előtt

ismeri és alkalmazza a
logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása
eredményeként:
ismeri és alkalmazza az
n-edik gyök fogalmát;
ismeri és alkalmazza a
racionális kitevőjű
hatvány fogalmát és a

Hatványozás pozitív alap és
racionális kitevő esetén
Hatványozás azonosságainak
alkalmazása racionális kitevő
esetén
A hatványozás szemléletes
értelmezése irracionális
kitevő esetén

logaritmus

Matematikatörténeti
érdekességek (például déloszi
probléma) feldolgozása
projektmunkában
Különböző alapú
exponenciális függvények
ábrázolása milliméterpapíron,
és a kapott grafikonok

hatványozás

Az exponenciális függvények

összehasonlítása

azonosságait;

ábrázolása hagyományosan

csoportmunkában

képlettel adott függvényt
hagyományosan és
digitális eszközzel
ábrázol;

és számítógéppel, a
függvények tulajdonságai

Nagy számok számjegyei
számának meghatározása

A logaritmus értelmezése

logaritmus segítségével

Áttérés más alapú

10-estől eltérő alapú

logaritmusra

logaritmus kiszámolása csak
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adott értékkészletbeli

Számológép használata

10-es alapú logaritmus

elemhez megtalálja az

logaritmus értékének

kiszámolására alkalmas

értelmezési tartomány

meghatározásához

számológéppel

azon elemeit,
amelyekhez a függvény
az adott értéket rendeli.
EXPONENCIÁLIS

14 ÓRA

FOLYAMATOK VIZSGÁLATA

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

-

Tanulói kiselőadás az

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

Exponenciális folyamatok

szakasz végére:

vizsgálata a természetben és

exponenciálisan változó

matematikai vagy

a társadalomban

folyamatokról a természetben

hétköznapi nyelven
megfogalmazott

Exponenciális egyenletre,

és a társadalomban

egyenlőtlenségre vezető

Adatgyűjtés különböző

matematikai vagy hétköznapi

forrásokból származó,

nyelven megfogalmazott

exponenciális vagy közelítőleg

szövegből a matematikai

annak tekinthető változókra

ismeri és alkalmazza a

tartalmú információk

csoportmunkában

logaritmus fogalmát.

kigyűjtése, rendszerezése

A témakör tanulása

Adott problémához

exponenciálisnak tekinthető

eredményeként:

megoldási stratégia,

változást mutató grafikonokra

adott problémához

algoritmus választása,

exponenciális függvény

megoldási stratégiát,

készítése

illesztése digitális eszköz

szövegből a matematikai
tartalmú információkat
kigyűjti, rendszerezi;

algoritmust választ,
készít;

A gyakorlati (például
pénzügyi, biológiai, fizikai,

a problémának megfelelő

demográfiai, ökológiai)

matematikai modellt

problémának megfelelő

választ, alkot;

matematikai modell

a kiválasztott modellben

Gyakorlati, időben

segítségével, és az illesztett
függvény paramétereinek
értelmezése

választása, alkotása

megoldja a problémát;
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a modellben kapott

A kiválasztott modellben a

megoldását az eredeti

probléma megoldása

problémába
visszahelyettesítve
értelmezi, ellenőrzi, és az
észszerűségi
szempontokat figyelembe
véve adja meg válaszát;
egyenletek megoldását

A modellben kapott
megoldás értelmezése az
eredeti probléma szövegébe
visszahelyettesítve,
ellenőrzés és válaszadás az
észszerűségi szempontokat
figyelembe véve

behelyettesítéssel,
értékkészlet-vizsgálattal
ellenőrzi;
megold egyszerű, a
megfelelő definíció
alkalmazását igénylő
exponenciális
egyenleteket,
egyenlőtlenségeket.
SOROZATOK
TANULÁSI EREDMÉNYEK

20 ÓRA
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A nevelési-oktatási

A számsorozat fogalmának

számsorozat,

Tanulói kiselőadás tartása

szakasz végére:

ismerete

tőke,

nevezetes sorozatokról,

kamatláb,

például Fibonacci-sorozat

ismeri és alkalmazza a
logaritmus fogalmát.
A témakör tanulása
eredményeként:
számtani és mértani
sorozatokat adott szabály
alapján felír, folytat;

Számsorozat megadása
képlettel, rekurzióval

kamat,
futamidő,

Számtani és mértani

gyűjtőjáradék

sorozatok felírása, folytatása

,

adott szabály szerint

törlesztőrészl

Számtani sorozat, az n-edik
tag, az első n tag összege

et

Az első 100 pozitív
természetes szám összegének
meghatározása a „kis” Gauss
módszerével
A sakktáblára elhelyezett,
mezőről mezőre kétszeres

138

a számtani/mértani

Mértani sorozat, az n-edik

számú búzaszemek

sorozat n-edik tagját

tag, az első n tag összege

kérdésének bemutatása

A számtani és a mértani

Valódi pénzügyi termékek

sorozat első n tagjának

kamatozási és egyéb

összegére vonatkozó képlet

feltételeinek összehasonlítása

bizonyítása

csoportmunkában internetes

felírja az első tag és a
különbség
(differencia)/hányados
(kvóciens) ismeretében;
a számtani/mértani
sorozatok első n
tagjának összegét
kiszámolja;

Számtani és mértani
sorozatokra vonatkozó
ismeretek alkalmazása
gazdasági,

ismeri és alkalmazza a

természettudományi és

százalékalap, -érték, -

társadalomtudományi

láb, -pont fogalmát;

problémák megoldásában

mértani sorozatokra

Megtakarítási és kamatozási

vonatkozó ismereteit

formák, ezek

használja gazdasági,

összehasonlítása

pénzügyi,
természettudományi és
társadalomtudományi
problémák
megoldásában.

adatgyűjtés segítségével

Egyszerű kamat, kamatos
kamat, gyűjtőjáradék és
törlesztőrészlet számítása
Megtakarítási, befektetési és
hitelfelvételi lehetőségekkel
és azok kockázati tényezőivel
kapcsolatos feladatok
megoldása

8. KURZUS: javasolt 48 ÓRA
KOORDINÁTAGEOMETRIA

14 ÓRA
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TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS

Fogalmak

Tevékenységek

ISMERETEK

A témakör tanulása

A vektor, vektor abszolút

vektor, vektor

„Torpedójáték” koordináta-

eredményeként:

értéke, nullvektor, ellentett

abszolút

rendszerben

ismeri a vektorokkal

vektor, helyvektor fogalmak

értéke,

kapcsolatos alapvető

ismerete, alkalmazása

nullvektor,

fogalmakat;

A vektorok összeadása,

ismer és alkalmaz

kivonása, szorzása valós

egyszerű

számmal, műveletek

vektorműveleteket;

ismerete és alkalmazása

alkalmazza a vektorokat
feladatok megoldásában;

ellentett
vektor,

Helymeghatározás térképen a
szélességi és hosszúsági
adatok segítségével

helyvektor,

Ház/lakás alaprajzának

vektorok

elkészítése koordináta-

összege,

rendszerben, az eredeti

Vektorok alkalmazása

vektorok

adatok alapján

feladatok megoldásában

különbsége,

megad pontot és vektort

Pont és vektor megadása

koordinátáival a

koordinátákkal a derékszögű

derékszögű koordináta-

koordináta-rendszerben

vektor
számszorosa,
vektor

Játék helyvektorokkal
dinamikus geometriai szoftver
használatával

koordinátái,

Gondolattérkép készítése a

Adott feltételeknek megfelelő

alakzat

koordinátageometria

koordináta-rendszerben

ponthalmazok ábrázolása

egyenlete,

kapcsolatainak bemutatására

ábrázol adott

koordináta-rendszerben

egyenes

csoportos vagy egyéni

egyenlete,

munkaformában

rendszerben;

feltételeknek megfelelő
ponthalmazokat;

Két pont távolságának,
vektor abszolút értékének

kör egyenlete

„Oroszlánfogás”: lineáris

koordináták alapján

meghatározása koordináták

egyenlőtlenségrendszer

számításokat végez

alapján

megoldása grafikusan,

szakaszokkal,
vektorokkal;
ismeri és alkalmazza az
egyenes egyenletét;

Vektorok összegének,

digitális eszköz segítségével

különbségének,

„Célba lövés”: játék körökkel

számszorosának koordinátái

a koordináta-rendszerben

Szakaszfelezőpont

egyenesek egyenletéből

koordinátáinak

következtet az

meghatározása a végpontok

egyenesek kölcsönös

koordinátái alapján

helyzetére;
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kiszámítja egyenesek

Egyenes egyenlete y = mx +

metszéspontjainak

b vagy x = c alakban

koordinátáit az
egyenesek egyenletének
ismeretében;

Egyenes meredekségének
fogalma; egyenesek
merőlegességének és

megadja és alkalmazza a

párhuzamosságának

kör egyenletét a kör

megállapítása a

sugarának és a

meredekségek alapján

középpont
koordinátáinak
ismeretében;
felismeri a matematika
különböző területei
közötti kapcsolatot.

Az egyenesek egyenletének
ismeretében egyenesek
metszéspontjának
koordinátái
A kör egyenletének
megadása és alkalmazása a
kör sugarának és a
középpont koordinátáinak
ismeretében

RENDSZEREZŐ

34 ÓRA

ÖSSZEFOGLALÁS

9. KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ KURZUS: javasolt 36 ÓRA
RENDSZEREZŐ,

36 ÓRA

ÁTTEKINTŐ
ÖSSZEFOGLALÁS

10. EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ KURZUS: javasolt 72 ÓRA
RENDSZEREZŐ,

AZ EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

ÁTTEKINTŐ

KÖVETELMÉNYÉBEN SZEREPLŐ TÉMAKÖRÖK

ÖSSZEFOGLALÁS

KIEGÉSZÍTŐ TARTALMAK, ISMERETEK

72 ÓRA
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TÖRTÉNELEM
Általános célok:
A történelem az egyén és a társadalom közös emlékezete. A történelem középiskolai
tanításának célja olyan tudásanyag megszerzésének biztosítása, mely lehetővé teszi a helyes
kommunikációt az egyén és a lakóhelyéül választott közösség között akár Magyarországon,
akár Európában. A történelem ilyen módon hozzájárul az egyéni, a nemzeti (nemzetiségi)
valamint az európai identitástudat kialakításához, elmélyítéséhez.
Kiemelt célok:
Kiemelt célként kell kezelni a történeti gondolkodás elsajátítását, a múlt ismereteinek,
történéseinek helyes értelmezését, mely segíti az egyén jelenbeli helyzetének pontos
meghatározását, a mindennapok eseményeinek megbízható értelmezését, s jövőkép biztos
alapokon nyugvó alakítását.
Kiemelt cél továbbá az egykorvolt emberek életének, mindennapjainak, írásos emlékeinek
megismerése, feldolgozása.
Fontos szempont továbbá a történelem folyamatának sodrában, az egyes korszakokon
keresztül vizsgálni Magyarország és Európa viszonyának alakulását a társadalmi, gazdasági,
politikai változások tükrében.
Kiemelt cél továbbá, hogy a tanulóban kialakuljon az európai civilizációs identitás is, amely az
antikvitás, a zsidó-keresztény kultúra, valamint a polgári jogrend alapértékeire épül;
kialakuljon a demokratikus elkötelezettség, amely alapvető értéknek tartja a többségi
döntéshozatalt, az emberi jogokat, valamint az állampolgári jogokat és kötelességeket;
kialakuljon a társadalmi felelősség, szolidaritás és normakövetés, amely alapvető értéknek
tartja a közösség iránti elköteleződést, valamint az egyéni választási lehetőségeket; kialakuljon
az egyéni kezdeményezőkészség és felelősségvállalás, amely egyszerre tartja alapvető
értéknek a szabadságot és a felelősséget, valamint a közösség számára a fenntarthatóság, az
élhető élet biztosítását.
Fontos, hogy a tanuló képes legyen a múlt és a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és
kulturális folyamatairól és jelenségeiről árnyalt, megalapozott véleményt alkotni, illetve ezek
alakításában cselekvően részt vállalni; ismerje a demokratikus államszervezet működését, a
jogállamiság elveit, az emberi jogokat, és legyen tisztában állampolgári jogaival és
kötelességeivel; képes legyen a társadalmi viszonyok és folyamatok értelmezésére; ismerje a
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piacgazdaság működésének elveit, előnyeit és hátrányait, lehetőségeit, valamint veszélyeit, és
ismereteit alkalmazni tudja saját döntései meghozatala során.
Módszerek
A történelemtanítás sikere az elméleti és gyakorlati foglalkozások helyes arányán múlik.
Kiscsoportos és egyéni foglalkozási kereteken túl további változatos, személyre szabott
módszerekkel zajlik az órák első felében átadott elméleti ismeretek gyakorlatok segítségével
történő rögzítése.
Az órák elméleti részében a történelmi tényanyag keretein belül a nagy ívű történelmi
folyamatok eseményláncának felfejtése csakúgy helyet kap, mint a történelmi korok
mikrovilágának megismerése. Elsődleges célunk, hogy a diákok képesek legyenek a régmúlt
korok világának valós megismerésére, s a történelem hagyatékának napjainkig nyúló
gyökereinek helyes értelmezésére. Mindemellett kiemelkedő fontossággal bír a saját
személyüket érintő történelmi mikrokörnyezet tudatos megismerésére irányuló érdeklődés
felkeltése.
A gyakorlati célokat szolgáló foglalkozások keretein belül zajlik a tényanyag kézzelfogható
formába öntése. A történeti földrajzi ismeretek, a helyes térképhasználat évek óta
elengedhetetlen feltételei a sikeres érettségi vizsgának. Mindez kiegészül történelmi korokról
készült dokumentumfilmek megtekintésével, elemzésével, korhű festmények, rézkarcok,
rajzok, fotók stb. mentalitás és művelődéstörténeti szempontokat is figyelembe vevő
bemutatásával. Fontos részét képezi (az írásbeli érettségi vizsgán is

hangsúlyos) írásbeli

munka, ami történelmi források (visszaemlékezések, naplók, törvények stb.) komplex,
egymásra, és más diszciplinákra épülő elemzésével egészül ki.
Belépő tevékenységformák:
A történelem oktatás azon diák számára, aki nem rendelkezik 9. évfolyam elvégzését igazoló
bizonyítvánnyal, két alapozó kurzussal indul, melyek az alapvető történelmi fogalmak,
készségek elsajátítását teszi lehetővé. Ezek után a diákok tematikus tagolásban ismerhetik
meg a történelem legalapvetőbb problémaköreit, eszmeáramlatait. Ezek a kurzusok nem
épülnek egymásra sem tartalmi sem pedig kronológiai szempontból. A tematikus kurzusok
elsődleges célja a diákok ismereteinek gyarapítása, gondolkodásmódjuk, világnézetük
szélesítése. A szükséges számú kurzus (6) elvégzése után a diákok tanulmányaikat a
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középszintű érettségi esetében 1, emelt szintű érettségi esetében további 1 érettségi előkészítő
kurzussal zárják
Értékelés:
A

diákok

teljesítményének

értékelése

több

formában

történhet.

Lehetőség

van

folyamatértékelésre és vizsgán való számonkérésre, valamint, amennyiben a kurzus tananyaga
projekt keretében kerül feldolgozásra, projektértékelésre. Vizsga esetében mind jellegében,
mind pedig formájában az érettségihez hasonló vizsgát kell letennie a diákoknak.
Kurzusok
Alapozó kurzusok
1. Alapozó kurzus I.: Államformák és politikai alakulatok
Javasolt óraszám: 48 óra
A kurzus teljesítése során a diákok megismerik a történelem különböző korszakaiban
megszületett államformák típusait, felépítésüket, működési módját, valamint a rájuk épült
politikai rendszereket.
Tartalom:
Az ókori Kelet civilizációi. A klasszikus athéni demokrácia és a római köztársaság. Rendiség és
rendi állam a középkori Európában és Magyarországon. Az abszolút állam megszületése
Európában. Rendiség és abszolutizmus Kelet-Európában és Magyarországon.
Alkotmányos monarchia és a köztársaság eszméje. Az angol alkotmányos monarchia.
Köztársaság Franciaországban és az USA-ban. Az országgyűlés működése a tizenkilencedik
századi Magyarországon. A dualista állam. A diktatúrák rendszere a XX. században. A modern
népképviselet

megszületése.

A

szocialista

állam

működése

Magyarországon.

Rendszerváltoztatás után: Választás, pártok, képviselet a jelenkori Magyarországon és
Európában.
2. Alapozó kurzus II.: Társadalom és kultúra
Javasolt óraszám: 48 óra
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A kurzus keretein belül a diákok megismerik az alapvető társadalmi, kulturális rendszereket,
melyek az ókortól napjainkig meghatározták az egyén mindennapjainak legalapvetőbb
kérdéseit, s kijelölték az egyén helyzetét kora társadalmában.
Tartalom:
A nagyobb vallások története, kialakulása, eszmerendszerük. Politeizmus, monoteizmus.
Judaizmus, kereszténység, iszlám, hinduizmus, buddhizmus. Antik civilizáció. A feudalizmus
kialakulása. A hűbériség Európában és Magyarországon. Paraszti világ: mezőgazdasági és ipari
termelés a kora középkorban. Városi polgárság, gildék, céhek.
Középkori egyház (invesztitúra, kereszteshadjáratok, eretnekség, oktatás.) Reformáció,
ellenreformáció.A felvilágosodás kora. Egyház a modern korban, keresztényszocializmus,
egyház és politika a huszadik században (a Vatikán, antiszemitizmus). Egyház és politika
Európában és Magyarországon.
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
–

ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és a
római állam működését, hatásukat az európai civilizációra;

–

felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb

elemeit, és bemutatja terjedésüket;
–

bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, valamint

a reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel a vallási türelem,
illetve a vallásszabadság mellett;
–

képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó

birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat.

Elsajátítandó fogalmak:
politeizmus, monoteizmus, zsidó vallás, Ószövetség/Héber Biblia, Tízparancsolat, próféta,
jeruzsálemi templom, diaszpóra,, Messiás, keresztény vallás, keresztség és úrvacsora, apostol,
misszió, Biblia, Újszövetség, evangélium, püspök, zsinat, öntözéses földművelés, fáraó,
piramis,

hieroglifa,

ékírás,

múmia,

Akropolisz,

filozófia,

jósda,

olümpiai

játékok,

városállam/polisz, arisztokrácia, démosz, demokrácia, népgyűlés, sztratégosz, cserépszavazás,
rabszolga, patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, császár, amfiteátrum,
gladiátor, provincia, légió, limes, polgárjog.
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Továbbhaladás feltételei:
A két alapozó kurzus teljesítése után a diákok részt vesznek a tematikus kurzusokon.
Belépő tevékenységformák:
A diákok az alapozó kurzusok sikeres teljesítésével megszerezhették azokat az ismereteket,
melyek segítségével könnyen el tudnak igazodni bármely kor társadalmi, gazdasági és politikai
viszonyi között. Képesek lesznek a történelmi folyamatok átfogó áttekintésére és egy
kiválasztott problémakör korokon átívelő értelmezésére.
Tematikus kurzusok:
3. Kora középkor
Javasolt óraszám: 48 óra
Tartalom:
Népvándorlás. A hun birodalom. Az Arab birodalom és az iszlám. A magyarság eredete. A
magyarok honfoglalása és a kalandozások kora. Szent István és az államalapítás, törvények.
A magyar állam az Árpád korban. A feudális állam és társadalmának bemutatása Szent László
és Könyves Kálmán uralkodása alatt. II. András és az Aranybulla. Az Anjouk, Károly Róbert,
Nagy Lajos uralkodása és a magyar nemesség megszületése. A magyar középkor kultúrája.
4. A középkor alkonya, a változások kora
Javasolt óraszám: 48 óra
Tartalom:
A nagy földrajzi felfedezések és Amerika gyarmatosítása. Felvilágosodás. A kapitalizmus és
világgazdaság kialakulása. A Hunyadiak törökellenes küzdelmei. Mátyás uralkodása.
Mohács előzményei és következményei. Magyarország az európai birodalmi politikában. Az
oszmán nagyhatalom a tizenhatodik században. A hódoltság társadalma és kultúrája. Erdély a
nagyhatalmak között a tizenhetedik században. A török kiűzése. A Rákóczi szabadságharc.
Demográfiai változások a 18. században. A felvilágosult abszolutizmus: Mária Terézia és II.
József.
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5. Forradalmak kora. Az ipari forradalomtól 1848-ig. Polgári világ kialakulása
Javasolt óraszám: 48 óra
Tartalom:
Az ipari forradalom. Az észak-amerikai függetlenségi harc, az USA létrejötte. A nagy francia
forradalom. Eszmék és értékek a forradalmak sodrásában: nacionalizmus, konzervativizmus,
és liberalizmus Európában. A Szent Szövetség és az 1830-as évek forradalmi megmozdulásai.
Szocializmus és munkásmozgalom. A 1848-as forradalmak Európában és Magyarországon. Az
1848-49-es szabadságharc főbb eseményei.
Polgárosodás és reformkor. A kiegyezés és a dualizmus. Társadalom és gazdaság,
nemzetiségek, kisebbségek a feudalizmus és kapitalizmus a tizenkilencedik század végi
Magyarországon.
6. A háborúk évszázada. Az első világháborútól az iraki háborúkig.
Javasolt óraszám: 48 óra
Tartalom:
Nagyhatalmak és szövetségi rendszerek a tizenkilencedik század végén. Gyarmati konfliktusok.
Háborús

válsággócok.

Nemzetállamok

születése:

Németország,

Olaszország,

Japán

terjeszkedése és összeütközése a többi nagyhatalommal. Az első világháború. Újrarendeződés,
a Párizs környéki békék, Trianon. A Nyugat és a gazdasági válság. A második világháború.
Magyarország a második világháborúban. A Holocaust. Hidegháború és fegyverkezési verseny,
a kétpólusú világ. A Szovjetunió felbomlása.
7. Ideológiák és diktatúrák a XX. Században.
Javasolt óraszám: 48 óra
Tartalom:
Oroszország

és

a

bolsevik

hatalomátvétel.

Tanácsköztársaság

és

ellenforradalom

Magyarországon. A Szovjetunió Sztálin alatt. Szélsőjobboldali mozgalmak Európában, fasizmus
és nemzetiszocializmus. A totális diktatúra a Szovjetunióban és Németországban. A megtorlás
intézményesülése: munkatáborok, GULAG, koncentrációs táborok. A Horthy korszak. Szálasi
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és a nyilaskeresztes mozgalom. Kommunista hatalomátvétel Magyarországon. A Rákosi
diktatúra. Az 56’-os forradalom. A Kádár rendszer.
8. Népek, etnikumok, kisebbségek és konfliktusaik Európában a XX. Században.
Javasolt óraszám: 48 óra
Tartalom:
Nacionalizmus és kisebbségek a huszadik század elején. Az Osztrák –Magyar monarchia
nemzetiségi problémái. Határon túli magyarság Trianon után. Antiszemitizmus Európában és
a Szovjetunióban. A Holocaust Magyarországon és Európában. Határon túli magyarság a
második világháború után. A romák helyzete Magyarországon és Európában. Konfliktusok a
világban és Európában a huszonegyedik században. Globális világ, Magyarország és az EU.
Továbbhaladás feltételei:
A tematikus kurzusok teljesítése után vehet részt a diák a középszintű érettségi előkészítő
kurzuson. Amennyiben az emelt szintű érettségit választja, további 1 emelt szintű érettségi
előkészítő kurzuson kell részt vennie.
A nevelési-tanulási időszak végére a tanuló:
–

ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos

elképzeléseket és tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző
tudományterületek kutatásainak főbb eredményeivel;
–

értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét;

–

felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb

uralkodóink tetteit;
–

ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri,

hogy a magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török
megszállás;
–

be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a

felvilágosodás eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt formál a
francia forradalom európai hatásáról;
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–

összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar

történelemre a Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és
konfrontáció megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákócziszabadságharc jelentőségét;
–

ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség

elérésére tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc
időszakában; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit;
–

fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi,

kulturális és politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam jellemzőit
és a 19. század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és különbséget azok
mai formái között.
–

ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség

elérésére tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő
időszakban; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud formálni a
kiegyezésről;
–

fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb

fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 20.
század egészére gyakorolt hatását;
–

bemutatja

az

első

világháború

magyar

vonatkozásait,

a

háborús

vereség

következményeit; példákat tud hozni a háborús helytállásra;
–

képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi Magyarország

felbomlásához vezettek;
–

tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja

mutatni az ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális
viszonyait, felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát;
–

össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát,

példák segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni ellenállás
formáit;
–

képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb

fordulópontjait, ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat;
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–

bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német

megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság
szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát;
–

össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk

politikai és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, bemutatni
a gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek összeomlását;
–

bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait,

az 1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, összefüggéseiben
szemléli a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak történelmi jelentőségét;
–

bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-

keleti régió helyzetét és jelentőségét;
–

ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi

Magyarországot a globális világ folyamataiban;
–

bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét

Trianontól napjainkig;
–

ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét;

–

ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, példákat

hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, különös tekintettel a
visegrádi együttműködésére;
–

ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét.

Elsajátítandó fogalmak:
népvándorlás, hunok, ortodox, iszlám, Korán, kalifa, uradalom, földesúr, majorság, jobbágy,
robot, kiváltság, rend, pápa, érsek, cölibátus, szerzetes, bencés rend, ferences rend, eretnek,
inkvizíció, kolostor, katolikus, szent, kódex, román stílus, gótikus stílus, reneszánsz, lovag,
nemes, feudalizmus, hűbériség, király, rendi monarchia, keresztes hadjáratok, polgár, céh,
finnugor, törzs, fejedelem, kabarok, vérszerződés, honfoglalás, kettős honfoglalás elmélete,
avarok, rovásírás, kalandozások, székelyek, vármegye, egyházmegye, érsekség, tized, nádor,
ispán, kancellária, kettős kereszt, szászok, kunok, tatárok/mongolok, aranyforint, regálé,
kapuadó, kilenced, bandérium, perszonálunió, sarkalatos nemesi jogok, fő- és köznemes,
szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, kormányzó, szekérvár, végvár, szultán, szpáhi,
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janicsár, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, zsoldos, Corvina, Szent Korona, Szent
Korona-tan, Képes krónika, gyarmat, világkereskedelem, abszolutizmus, infláció, manufaktúra,
tőke, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, bank, tőzsde, részvény, örökös jobbágyság, reformáció,
protestáns, evangélikus, református, anglikán, unitárius, vallási türelem, ellenreformáció,
katolikus megújulás, jezsuiták, barokk, rendi országgyűlés, hajdúszabadság, felvilágosodás,
jogegyenlőség, hatalmi ágak megosztása, népfelség, társadalmi szerződés, szabad verseny,
alkotmány, alkotmányos monarchia, elnök, miniszterelnök, felelős kormány, cenzus, általános
választójog, forradalom, diktatúra, jakobinus, Szent Szövetség, kuruc, labanc, szabadságharc,
trónfosztás, amnesztia, felvilágosult abszolutizmus, kettős vámhatár, úrbéri rendelet, Ratio
Educationis, türelmi rendelet, nyelvrendelet, liberalizmus, nacionalizmus, nemzetállam,
konzervativizmus, reform, ipari forradalom, munkanélküliség, tömegtermelés, szegregáció,
alsó- és felsőtábla, érdekegyesítés, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás, örökváltság,
márciusi ifjak, sajtószabadság, cenzúra, áprilisi törvények, népképviseleti országgyűlés,
politikai nemzet, nemzetiség, honvédség, Függetlenségi nyilatkozat,
polgárháború, polgári állam, szakszervezet, társadalombiztosítás, monopólium, szocializmus,
szociáldemokrácia, kommunizmus, keresztényszocializmus, proletárdiktatúra, osztályharc,
cionizmus, emancipáció, emigráció, passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, közjogi kérdés,
húsvéti cikk, dualizmus, nyílt és titkos szavazás, Szabadelvű Párt, Függetlenségi Párt,
Magyarországi Szociáldemokrata Párt, népességrobbanás, urbanizáció, kivándorlás, dzsentri,
népoktatás, Millennium, asszimiláció, autonómia, villámháború, front, állóháború, hátország,
antant, központi hatalmak, hadigazdaság, hadifogság, bolsevik, szovjet, örmény népirtás,
egypártrendszer, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), tanácsköztársaság, vörösterror,
Lenin-fiúk,
jóvátétel,

ellenforradalom, fehér különítményes megtorlások, “vörös térkép,” kisantant,
Népszövetség,

kisebbségvédelem,

revízió,

Rongyos

Gárda.

totális

állam,

többpártrendszer, egypártrendszer, személyi kultusz, koncepciós per, GULAG, holodomor,
államosítás, kollektivizálás, kulák, tervgazdaság, piacgazdaság, New Deal, fasizmus,
nemzetiszocializmus, fajelmélet, antiszemitizmus, Führer, SS, Anschluss,

kormányzó,

Egységes Párt, numerus clausus, pengő, Magyar Nemzeti Bank, Szent István-i állameszme,
magyar

népi

mozgalom,

nyilasok,

Molotov–Ribbentrop-paktum,

tengelyhatalmak,

szövetségesek, totális háború, kiugrási kísérlet, zsidótörvények, munkaszolgálat, gettó,
deportálás, koncentrációs tábor, haláltábor, népirtás, holokauszt, partizán, Vörös Hadsereg,
jaltai konferencia, háborús bűn, malenkij robot, Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ),
kitelepítés, hidegháború, vasfüggöny, szuperhatalom, Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa
(KGST), Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO), Varsói Szerződés, kétpólusú világ, a
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berlini fal, népbíróság, háborús bűnös, földosztás, államosítás, forint, Magyar Kommunista
Párt, Független Kisgazdapárt, szalámitaktika, Magyar Dolgozók Pártja,
pártállam,

internálás,

aranycsapat,

Államvédelmi

Hatóság

(ÁVH),

MEFESZ, pesti srácok, Molotov-koktél,

népköztársaság,

tanácsrendszer,
munkástanács,

beszolgáltatás,
sortüzek,Magyar

Szocialista Munkáspárt (MSZMP), munkásőrség, Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ),
úttörő,

termelőszövetkezet,

háztáji, III/III.

ügyosztály,

tervgazdaság,

új

gazdasági

mechanizmus, hiánygazdaság, maszek, gulyáskommunizmus, „három T”,jóléti állam, prágai
tavasz, Szolidaritás,adósságspirál, Magyar Demokrata Fórum (MDF), Szabad Demokraták
Szövetsége (SZDSZ), Magyar Szocialista Párt (MSZP), Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz),
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), Nemzeti Kerekasztal, rendszerváltoztatás, visegrádi
együttműködés, privatizáció, kárpótlás, jogállam, Alkotmánybíróság, sarkalatos törvények,
népszavazás,

modern

kori

migráció,

multikulturalizmus,

párhuzamos

társadalom,

népességrobbanás, iszlamizmus , terrorizmus, globalizáció, közvetett és közvetlen demokrácia,
integráció, euró, Európai Unió, Európai Tanács, Európai Unió Tanácsa, Európai Parlament,
Európai Bizottság, schengeni egyezmény, kitelepítés, Beneš-dekrétum, lakosságcsere,
falurombolás, kettős állampolgárság, diszkrimináció.
Érettségi előkészítő kurzusok
Belépő tevékenységformák:
A diákok az alapozó és a tematikus kurzusok sikeres teljesítésével megszerezhették azokat az
ismereteket, melyek segítségével könnyen el tudnak igazodni bármely kor társadalmi,
gazdasági

és

politikai

viszonyai

között.

Ismeretanyaguk

gyarapítása,

valamint

a

rendelkezésükre álló fogalomkészlet lehetővé teszi számukra a történelmi kérdések pontos
megfogalmazását, a történelmi források problémamentes feldolgozását.
Képesek lesznek a történelmi folyamatok átfogó áttekintésére és egy kiválasztott problémakör
korokon átívelő értelmezésére.
Középszintű érettségire felkészítő kurzus: Javasolt óraszám: 36 óra
Emelt szintű érettségire felkészítő kurzus: Javasolt óraszám: 72 óra
Tartalom:
Az érettségi kurzusok tematikáját az aktuálisan érvényes érettségi követelmények határozzák
meg.
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FIZIKA
ALAPELVEK, CÉLOK
A fizika oktatás célja a természet megszerettetése, ezen belül a fizikai környezet
természettudományos megismerési módszerének bemutatása, megismertetése. A hétköznapi
mindenki által tapasztalható jelenségek, történések észlelésével, megfigyelésével, a kapott
adatok számbavételével és azok magyarázatával kívánjuk elérni, hogy a tanulók tapasztalatot
szerezzenek a megfigyelés – modellalkotás - jelenségek előrejelzése folyamatban.
A fizikai megismerési módszer hasznosságának és kereteinek megismertetésével célunk a
diákok reális világképének kibontakoztatása.
A fizika tantárgy a tanulási és a megismerési folyamata a személyes élményekre, a
megfigyelésekre, az észlelés és a felfedezés eredményeire épül.
A fizika tanulásának célja
1. azonosítani tudja a fizika körébe tartozó problémákat, a természeti és technikai környezet
leírására a megfelelő fizikai mennyiségeket használja, a jelenségek értelmezése során a
megismert fizikai elveket alkalmazza;
2. a megismert jelenségek kapcsán egyszerű számolásokat végezzen, grafikus formában
megfogalmazott feladatokat oldjon meg, egyszerű méréseket, megfigyeléseket tervezzen,
végrehajtson, kiértékeljen, ábrákat készítsen;
3. tudjon információkat keresni a vizsgált tudományterülethez kapcsolódóan a rendelkezésre
álló

információforrásokban,

elektronikus

adathordozókon,

nyitottan

közelítsen

az

újdonságokhoz folyamatos érdeklődés mellett;
4. eligazodjon a közvetlen természeti és technikai környezetükben, illetve a tanultakat
alkalmazni tudja a mindennapokban használt eszközök működési elvének megértésére, a
biztonságos eszközhasználat elsajátítására;
5. fel tudja tárni a megfigyelt jelenségek ok-okozati hátterét;
6. képessé váljon Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásában szemlélni, az emberiség
fejlődéstörténetét, jelenét és jövőjét és az Univerzum történetét összekapcsolni;
7. megtanuljon különbséget tenni a valóság és az azt leképező természettudományos
modellek, leírások és világról alkotott képek között;
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Kiemelt célok
A tanuló tanúsítson érdeklődést a természet jelenségei iránt. Törekedjen azok megértésére.
Legyen jártas a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők
megkülönböztetésében.
Legyen jártas az SI és a gyakorlatban használt SI-n kívüli mértékegységek, azok tört részeinek
és többszöröseinek használatában.
Legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó, de nem feldolgozott jelenségeket értelmezni.
A környezet- és természetvédelmi problémák kapcsán tudja alkalmazni fizikai ismereteit,
lehetőségeihez képest törekedjék a problémák enyhítésére, megoldására.
Tudja, hogy a technika eredményei mögött a természet törvényeinek alkalmazása áll. Ismerje
fel a mindennapi technikai környezetben a tanult fizikai alapokat.
Ismerje a számítógép által kínált lehetőségeket a fizika tudományában és a fizika tanulásában.
Legyen képes fizikai ismereteinek bővítésére önállóan használni könyvtári segédkönyveket,
különböző lexikonokat, képlet- és táblázatgyűjteményeket. Értse a szellemi fejlettségének
megfelelő szintű természettudományi ismeretterjesztő kiadványok, műsorok információit,
tudja összevetni azokat a tanultakkal. Tudja megkülönböztetni a médiában előforduló
szenzációhajhász, megalapozatlan “híradásokat” a tudományos értékű információktól.
A fizikai információk megszerzésére, az ismeretek önálló bővítésre gazdag lehetőséget kínál a
számítógépes

világháló.

Az

Interneten

tudományos

információk,

adatok,

fizikai

ismeretterjesztő anyagok, érdekességek éppúgy megtalálhatók, mint a fizika tanulását segítő
segédanyagok. A gimnáziumi tanulmányok során a tanulóknak meg kell ismerniük az
Interneten történő információkeresés lehetőségét és technikáját.
MÓDSZEREK
A fizikával szemben kialakult gátak, frusztrációk csökkentésének és megszüntetésének
egyik leghatásosabb eszköze egy olyan légkör megteremtése, amely lehetővé teszi a diákok
gondolatainak spontán kifejezését és utat ad kreativitásuknak, elősegítve sikerélményhez
jutásukat. Ezért rendkívül fontos a közös munkához az órákon a felszabadult hangulat és
biztonságos

légkör

kialakítása.

A

tanulás

az

önálló

megfigyelésre,

értelmezésre

modellalkotásra, problémamegoldásra épül, a tanár akár minden diáknak külön-külön is
segítséget nyújt. A magyarázat szintje és módja minden esetben a fiatalok tudásától, tanulási
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stílusától, és személyiségétől függ. Az önálló munka mellett az órán nagyon lényeges, hogy a
diákok

segítsék

egymást.

többletmotivációt,

A

közös

tanítási-tanulási

problémamegoldás

folyamat

mindkét

párokban,

kiscsoportokban,

szerepének

megtapasztalása

sikerélményt jelent számukra. A felszabadult hangulat és biztonságos légkör a közös munka
során lehetőséget nyújt az önismeret és a tolerancia fejlesztése.
A mindenkiben meglévő képességeket készségekké kívánjuk fejleszteni a fizikai
gondolkodásmód tanulmányozása közben, azaz a jelenségek észlelése, megfigyelése,
magyarázata, modellalkotás és következtetések levonása során. Célunk fejleszteni a tanulók
analizáló, absztrakciós és szintetizáló képességét.
Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók a fizikát ne egy elszigetelt tantárgynak tekintsék,
hanem egy eszköznek és gondolkodási módnak, amit életük minden területén segítségül
hívhatnak.

Az

oktatás

során

ezért

különösen

figyelünk

a

hétköznapi,

gyakorlati,

alkalmazásokra, és a más tantárgyakkal való kapcsolatok megvilágítására. A fizikai nevelés
sokoldalú

eszközökkel

fejleszti

a

tanulók

modellalkotó

tevékenységét,

kialakítja

a

megfogalmazott összefüggések, hipotézisek, modellek használhatóságának bizonyítási
igényét, megmutatja a fizika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött
szerepét. A fizika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a
természettudományok, az informatika, a technikai és a humán műveltségterületek
tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez.
Fontos, hogy a tanulók képessé váljanak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára,
törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható események, jelenségek,
eredmények „előrejelzésére”. A természettudományos ismeretszerzés másik módszere, a
dedukció, inkább az érettségi felkészítő kurzusokra jellemző.
A fizika, a problémák, jelenségek tanulmányozása, a modellezés megoldási módszert
jelenthet a hétköznapi életben felmerülő feladatok, problémák megoldása során. A
megfigyelés, a kísérletezés, a jó kérdés feltétele, az összefüggések meghatározásának igénye
elengedhetetlen. A rendelkezésre álló adatok közül a használhatók kiválasztása, a célszerű és
szükséges elhanyagolások, az adatok, jelenségek között fennálló összefüggések felismerése
adja meg a lehetőséget a probléma megértéséhez. Érvek és ellenérvek összevetésének igénye
egy-egy problémával kapcsolatban a mai modern ember egyik alapvető jellemzője. Informális
társadalmunkban nagyon fontos a tudomány és áltudomány közti különbségtétel, a sajtóban
megjelenő, nemcsak fizikai témájú, aktuális kérdések kritikai vizsgálata, elemzése.
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A tanítás-tanulási folyamatban számunkra a hangsúly nem csak a tanítás tartalmán
van, hanem azon is, hogyan tanítunk. Ennek érdekében igyekszünk minél több tanítási
módszert alkalmazni a fizika adta remek kísérletezési lehetőségek mellett, mint pl. kooperatív
technikák, projekt, differenciált oktatás, IKT alkalmazása stb.
FŐ TÉMAKÖRÖK
1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés
2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai
3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai
4. Az emberi test fizikájának elemei
5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és
világítás a háztartásban
6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában
7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás
8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás
9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás eredményei
TÉMAKÖRÖK, KURZUSOK
1. Alapfogalmak, alapismeretek, alapozó (ajánlott óraszám: 24 óra)
1. A fizika kutatási, megismerési módszerei: megfigyelés, mérés, a tapasztalatok, mérési
adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy
matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése. Mérések, kísérletek
eredményeinek

rögzítése

és

értelmezése,

számítógépes

eszközök

és

programok

alkalmazásával. A mérés eredményeit befolyásoló tényezők meghatározása a mérési
körülmények ismeretében.
2. Mértékegységek SI-n belül és kívül, azok átváltása.
3. Egyszerű számolási feladatok megoldása, táblázatok, ábrák, grafikonok értelmezése,
összehasonlítása.
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4. A fizika főbb szakterületei, új tudományos felismerések. A tudomány által vizsgálható
jelenségek, a tudományos érvelés. A tudományosság kritériumai.
5. A fizika azon átfogó törvényei, melyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes
események minőségi és mennyiségi előrejelzésére.
6. Fizikusok élete, munkássága, gazdasági, társadalmi hatásuk: Galileo Galilei, Michael
Faraday, James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Albert
Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede.
7. A legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének
fizikai elvei.
8. A korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdései (fűtés, hűtés, hőszigetelés).
A háztartásban használt fontosabb elektromos eszközök, az elektromosság szerepe azok
működésében. A konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vonatkozásai.
9. Egyszerű gépek, mindennapi eszközeink, közlekedés, autók, motorok működése.
10. Világító eszközök működési elve, energiafelhasználásának sajátosságai. Pl. izzók hajdan és
ma.
11. A mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrások, a gépkocsi-,
mobiltelefon-akkumulátorok legfontosabb jellemzői.
12. Az elektromágneses hullámok szerepe az információ- (hang-, kép-) átvitelben. A
mobiltelefon legfontosabb tartozékai (SIM kártya, akkumulátor stb.), azok kezelése, funkciói.
A digitális fényképezőgép működési elve.
13. Az elektromágneses hullámok frekvenciatartománya: rádióhullámok, mikrohullámok,
infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya hullámok, a röntgensugárzás, a gammasugárzás és ezek gyakorlati felhasználása.
14. Az elektromos áram és annak veszélyei, a veszélyeket csökkentő legfontosabb megoldások
(gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték szerepe). Az elektromos fogyasztók
használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályok.
15. A lakások elektromos hálózatának kialakítása. Az elektromos kapcsolási rajzok használata.
16. A generátor, a motor és a transzformátor működési elve, gyakorlati haszna.
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17. Az emberi hangérzékelés fizikai alapja, a hang, mint hullám. A húros hangszerek és a sípok
működésének elve, az ultrahang és szerepe a gyógyászatban, a zajszennyezés fogalma.
18. Az emberi szem, mint képalkotó eszköz. A látás mechanizmusa, a gyakori látáshibák (rövid
és távollátás) okai, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzői, a dioptria fogalma.
19. A radioaktív izotópok orvosi alkalmazásai (nyomjelzés).
20. Az elektromos áram élettani hatásai, az emberi test áramvezetési tulajdonságai, az idegi
áramvezetés jelenségei.
2. Mozgások és energia, munka, teljesítmény (ajánlott óraszám: 48 óra)
1. A mozgás leírása: út, pálya, hely, elmozdulás, sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi
sebesség, gyorsulás.
2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás fogalma, értelmezése, számítási feladatok.
3. A szabadesés jelensége: mérések, számolás.
4. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás: egyszerű számítások állandó gyorsulással
mozgó testek esetében.
5. A periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai mennyiségek, a
periódusidő mérése, a befolyásoló tényezők megállapítása.
6. Az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségek: pályasugár, kerületi sebesség,
fordulatszám, keringési idő, centripetális gyorsulás.
7. A mechanikai hullámok kialakulása és terjedése, a hullámhossz és a terjedési sebesség
fogalma.
8. A testek lendületi nagyságának kiszámolása, irányának meghatározása.
9. A lendületmegmaradás törvényének alkalmazása, általános érvényessége.
10. Az erő, mint fizikai mennyiség: jele, kiszámolása, iránya, mértékegysége. A newtoni
dinamika alaptörvényei, egyszerűbb számítások.
11. A mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erők nagyságának kiszámolása: nehézségi erő,
nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő. Az erők eredőjének meghatározása.
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12. A bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességei. A kozmikus sebességek (körsebesség,
szökési sebesség).
13. A testek súlya és a tömege közötti különbség. A súlytalanság állapota, a gravitációs mező
szerepe a gravitációs erő közvetítésében.
14. A tömegvonzás általános törvénye és a gravitációs erő.
15. A mechanikai munka fogalma, kiszámításának módja, mértékegysége, a helyzeti energia,
a mozgási energia, a rugalmas energia és a belső energia fogalma.
16. A munkatétel alkalmazása konkrét esetekben, a mechanikai energia megmaradásának elve
a mozgás értelmezésére, a sebesség kiszámolására.
17. A testek egyensúlyi állapotának vizsgálata néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg,
libikóka), a forgatónyomatékok meghatározásának segítségével. Az eredmények összevetése
a megfigyelések és kísérletek tapasztalataival.
3. Hőtan és elektromosságtan (ajánlott óraszám: 48 óra)
1. A Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skála, a gyakorlat szempontjából nevezetes néhány
hőmérséklet, a termikus kölcsönhatás jellemzői.
2. A hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelensége gyakorlati példákban. A hőszigetelés
lehetőségei, ezek anyagszerkezeti magyarázata.
3. Az anyag viselkedése hőközlés során, az égéshő, a fűtőérték és a fajhő.
4. A halmazállapot-változások típusai: párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, fagyás,
szublimáció.
5. A halmazállapot-változások energetikai viszonyai, anyagszerkezeti magyarázata. Az
olvadáshő, forráshő, párolgáshő. Egyszerű számítások a halmazállapot változásokat kísérő
hőközlés meghatározására.
6. A hőtágulás jelensége és jellemző nagyságrendje.
7. A hőtan első főtétele, és annak alkalmazása néhány egyszerűbb gyakorlati szituációban: pl.
palackba zárt levegő, illetve állandó nyomású levegő melegítése.
8. Reverzibilis és irreverzibilis folyamatok.
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9. A víz különleges tulajdonságai: rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, fajhő. Ezek
hatása a természetben, illetve mesterséges környezetünkben.
10. A nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalma, a levegő mint ideális gáz viselkedésének
legfontosabb jellemzői. Egyszerű számítások elvégzése az állapothatározók megváltozásával
kapcsolatban.
11. A repülés elve, a légellenállás jelensége.
12. A hidrosztatika alapjai, a felhajtóerő fogalma. A felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés
jelenségének értelmezése hétköznapi példákon keresztül és az ezt meghatározó tényezők. A
jelenségkörre épülő gyakorlati eszközök.
13. Az elektrosztatikus alapjelenségek: dörzselektromosság, töltött testek közötti kölcsönhatás,
földelés és ezek gyakorlati alkalmazásai.
14. Az elektromos állapot kialakulása és a töltések egyenletes eloszlásának megváltozás a
közötti kapcsolat vizsgálata.
15. Coulomb törvénye és annak alkalmazása, egyszerű számítások elvégzése.
16. Az elektromos mező, mint az elektromos kölcsönhatás közvetítője.
17. Az elektromos áram, mint a töltött részecskék rendezett mozgásának jelensége.
18. Az egyenáramok jellemzői: a feszültség, áramerősség és ellenállás fogalma
19. Ohm törvénye és egyszerű esetekben annak alkalmazása a feszültség, áramerősség,
ellenállás meghatározására. Az ellenállás hőmérséklettől való függése.
20. Egyenáramú fogyasztók teljesítményének és az általuk felhasznált energiának a
kiszámítása.
21. Az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészei, felépítése.
22. Egyszerűbb kapcsolási rajzok értelmezése. A soros és a párhuzamos kapcsolások
legfontosabb jellemzői a gyakorlatban.
23. Az elektromos áram által létrehozott mágneses mező megfigyelése és alkalmazása
elektromágnes készítése közben.
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24. Az egyszerű felépítésű elektromos motorok működésének magyarázata: a mágneses mező
erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre.
25. Az elektromágneses indukció jelenségének lényege, fontosabb gyakorlati vonatkozásai, a
váltakozó áram fogalma.
4. Atomok, fény, a Világegyetem és modern technológiák (ajánlott óraszám:
48 óra)
1. A fény, mint elektromágneses hullám, és a fény terjedése.
2. Az elektromágneses hullámok jellemzői: frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség és az
őket meghatározó körülmények. A mennyiségek kapcsolatára vonatkozó egyszerű számítások
3. A színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolat, a fehér fény összetett volta, a kiegészítő
színek fogalma, a szivárvány színei.
4. A fénytörés és visszaverődés törvénye, a síktükör képalkotása.
5. A domború és homorú tükrök, valamint a domború és homorú lencsék és a fókuszpont.
6. Az optikai leképezés fogalma, a valódi és látszólagos kép közötti különbség. Egyszerű
kísérletek elvégzése tükrökkel és lencsékkel.
7. A fényelektromos jelenség, Einstein által kidolgozott magyarázata, a frekvencia
(hullámhossz) és a foton energiájának kapcsolata.
8. Rutherford szórási kísérlete, az atommag felfedezése.
9. Az atomról alkotott elképzelések változásai: a Rutherford-modell és a Bohr-modell. A
modellek hiányosságai.
10. Az elektronmikroszkóp működésének magyarázata az elektron hullámtermészetének
segítségével.
11. A vonalas színkép használata az anyagvizsgálat során.
12. Az atommag felépítése, a nukleonok típusai, az izotóp fogalma, a nukleáris kölcsönhatás
jellemzői.
13. A maghasadás és magfúzió energiatermelése, gyakorlati megvalósulásuk lehetőségei. Az
atomerőművek működésének alapelve. A csillagok energiatermelésének lényege.
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14. A radioaktív sugárzások típusai: alfa-, béta- és gamma-sugárzások és tulajdonságaik.
15. A felezési idő, aktivitás fogalma, a sugárvédelem lehetőségei.
16. A Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó, a Földétől eltérő fizikai környezet
legjellemzőbb példái. A fizika törvényeinek érvényesülése a Föld és a Hold mozgása során.
17. A Hold vizsgálata szabad szemmel és/vagy távcsővel: a Hold felszínének legfontosabb
jellemzői, a holdfogyatkozás jelensége, a Hold fázisai. A látottak fizikai ismereteink alapján
történő értelmezése.
18. A Nap, mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságai, a Nap várható jövője, a csillagok
lehetséges fejlődési folyamatai.
19. A természetre jellemző fizikai mennyiségek nagyságrendjei: atommag, élőlények,
Naprendszer, Univerzum
20. Az alapvető fizikai kölcsönhatások és törvények szerepe a Világegyetem felépítésében és
időbeli változásaiban. Űrkutatás.
21. Egyszerű táblázatkezelő szoftverek használata, a mindenkor felmerülő vizsgálatok során,
adatok

grafikonok

segítségével

történő

értelmezése.

Mérésre,

adatelemzésre,

folyamatelemzésre alkalmas összetett szoftverek alkalmazása: például hang és mozgókép
kezelésére alkalmas programok.

2 középszintű érettségi előkészítő kurzus (ajánlott óraszám: 48-48 óra)
A mindenkori középszintű érettségi követelményeinek megfelelő tananyag.
3 emelt szintű érettségi előkészítő kurzus (ajánlott óraszám: 24-24-24 óra)
A mindenkori emelt szintű érettségi követelményeinek megfelelő tananyag.

Az érettségire bocsátás feltétele 4 tematikus kurzus valamint a Természettudomány tantárgy
2 kurzusának teljesítése.
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KIMENETI KOMPETENCIÁK
a fizika tárgyat nem érettségi tárgyként választóknak

1. A tanuló ismeri a helyét a Világegyetemben, látja a Világegyetem időbeli fejlődését,
lehetséges jövőjét, az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit.
2. A diák tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók
jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére.
3. Felismeri, hogyan jelennek meg a fizikai ismeretek a mindennapi tevékenységek során,
valamint a gyakran használt technikai eszközök működésében.
4. Ismeri a világot leíró legfontosabb természeti jelenségeket, az azokat leíró fizikai
mennyiségeket, azok jelentését, jellemző nagyságrendjeit.
5. Gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyel, mér, adatait
összeveti az egyszerű modellekkel, korábbi ismereteivel. Ennek alapján következtet,
megerősít, cáfol.
6. Egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől el tudja
választani, az egyszerűbb számításokat el tudja végezni és a helyes logikai következtetéseket
le tudja vonni, illetve táblázatokat, ábrákat, grafikonokat tud értelmezni.
7. Látja a fizikai ismeretek bővülése és a társadalmi-gazdasági folyamatok, történelmi
események közötti kapcsolatot.
8. Tud önállóan fizikai témájú ismeretterjesztő szövegeket olvasni, a lényeget kiemelni, el tudja
különíteni a számára világos, valamint a nem érthető, további magyarázatra szoruló részeket.
9. Tudományos ismereteit érveléssel meg tudja védeni, vita során ki tudja fejteni véleményét,
érveit és ellenérveit, mérlegelni tudja egy elképzelés tudományos megalapozottságát.
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KÉMIA

ALAPELVEK, MÓDSZEREK, CÉLOK

A kémia oktatása során hangsúlyt fektetünk az emberi élet minőségét javító anyagok
felfedezésére, kifejlesztésére, az orvos-biológiai alkalmazásokra, az űrkutatásra, az
elektronikus eszközökben felhasználható új anyagok kialakítására, a gyógyszerkutatásra, a
gyógyszeripar és a vegyipar aktuális, modern vívmányaira és nem utolsó sorban a
környezetvédelemre, vizeink, levegőnk tisztíthatóságára, az újrahasznosítás fontosságára. A
gimnáziumunkban megszerzett kémiai ismeretek az anyag tulajdonságaiban bekövetkező
változásokhoz, illetve az ezen változásokat alapvetően meghatározó hatásokhoz kapcsolódnak
(összetétel, szerkezet, energia, kémiai reakció). Lehetőségük nyílik megismerni azokat a
törvényeket, amelyek az anyag- és energia-megmaradással foglalkoznak, illetve a változásokat
kísérő atomszerkezethez köthető jelenségek leírásával. Az anyagok tulajdonságainak és
változásainak feltárása és leírása mellett a változások
mennyiségi viszonyaival is foglalkozunk, ismerkedünk az alap- mennyiségekkel is. A kémia
tanulási-tanítási folyamatában alapvető szerepe van a tanuló számára releváns problémák,
életszerű helyzetek során megjelenő kémiai vonatkozások megismerésének, amit a tanuló
aktív közreműködésével, egyszerű – akár otthon is elvégezhető – kísérletek tervezésével,
végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével igyekszünk elérni. A tananyagot úgy építjük
fel, hogy szervesen kötődön a hétköznapi élethez és hangsúlyozottan élmény- és
alkalmazásközpontú legyen. Feltárja a kémia társadalmunkban és az egyén életében betöltött
szerepét. Nem tartalmaz túlzottan sok, a tanulók számára csak nehezen megérthető és
feldolgozható fogalmat, ismeretet. Az összefüggések megértésére és a természettudományos
gondolkodásmód kialakítására fektetjük a hangsúlyt. Hagyunk időt az elmélyült feldolgozásra,
az esetleges megértési problémák megbeszélésére. A képletek és egyenletek gyakoroltatása
pont akkora hangsúlyt kap, hogy a tanuló a mindennapokban előforduló jelöléseket képes
legyen értelmezni.

Figyelünk a megfelelő nyelvhasználatra és a kommunikációra. Az algoritmikus problémák
helyett inkább nyílt végű és játékos feladatokat használunk. Előnyben részesítjük az életszerű
kémiai problémák aktív tanulással, lehetőleg csoportmunkában történő feldolgozását.
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Számtalan tanulási módszert használunk a frontális oktatás és a kísérletezés mellett, mint pl.
a kooperatív tanulási módszert is, amely a kémia lapvető ismereteken kívül hozzájárul
számtalan készség fejlesztéséhez, mint pl. egészséges életmód, helyes táplálkozás, káros
szenvedélyek

hatásainak

megismerése,

együttműködés,

kommunikációs

kultúra

és

médiahasználat. Az ellenőrzés során döntően a megértést, és nem a visszamondást, a
gondolkodást, és nem a memorizálást mérjük.

A kémia tanulásának célja
1. érdeklődését felkeltse a környezetben zajló fizikai és kémiai változások okai, magyarázata,
komplexitása, elméleti háttere iránt; 2. ismerje a mindennapi életben előforduló alapvető
vegyülettípusokat, legyen tisztában alapvető kémiai fogalmakkal, jelenségekkel és reakciókkal,
legyen anyagismerete;
3. önálló ismeretszerzési, illetve összefüggés-felismerési készségei fejlődjenek a kísérletek,
laboratóriumi vizsgálatok, nyomtatott vagy digitális információforrások önálló vagy csoportban
történő elemzése révén, ami megalapozza az értő, önálló munkavégzés lehetőségét;
4. problémaorientált, elemző és mérlegelő gondolkodása alakuljon ki, ami nélkülözhetetlen az
információs társadalomra jellemző hír- és információdömpingben történő eligazodáshoz; 5.
tanulmányozza a természetben lejátszódó folyamatokat, valamint átgondolja a várható
következményeket, cselekedni képes, a környezetért felelősséggel tenni akaró magatartást
alakítson ki, ezzel is hangsúlyozva, hogy az ember egyénként és egy nagyobb közösség
részeként egyaránt felelős a természeti környezetéért, annak jövőbeni állapotáért, felismeri és
megérti, hogy a környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás az élhető
jövő záloga;
6. a köznapi életben használt vegyi anyagok és az azokkal végzett felelősségteljes munka
alapvető ismereteinek elsajátítása mellett tanulja meg a mindennapi életben hasznosítható
kémiai ismereteket, és alakuljon ki benne az értő,- felelős döntési képesség- készsége.

Kiemelt célok
A tantárgyi koncentrációk egymást erősítő hatása eredményeként színvonalas szóbeli és
írásbeli szövegalkotásra késztetni, kihasználva, hogy ezeket a tevékenységeket végezzék
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számítógép segítségével. (Egyenletek írása, alsó,-felső indexek) Fogékonnyá, nyitottá kell
tenni a tanulókat a környezeti gondokra, ezzel alakítani a világképet, környezetszemléletet,
környezetvédelmet, értékrendet és a mindennapi szokásokat. Olyan kémiai ismeretrendszer és
képességkészlet elsajátíttatása, amely továbbépíthető alapot ad a mindennapi élet szintjén az
anyagok és a velük kapcsolatos információk kezeléséhez.

Kiegészítéssel lehetővé tenni az alaptudományok, vagy az alkalmazott tudományok területén
az eredményes felsőfokú tanulmányok folytatását.

FŐ TÉMAKÖRÖK
1. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai
2. A kémiai átalakulások
3. A szén egyszerű szerves vegyületei
4. Az életműködések kémiai alapjai
5. Elemek és szervetlen vegyületeik
6. Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban
7. Környezeti kémia és környezetvédelem

KURZUSOK

1. Alapismeretek, alapfogalmak, alapozó (Javasolt óraszám: 24 óra)

1. Ismerkedés a laboratóriumi eszközökkel, a munkavédelmi szabályokkal és a kémia
megismerési módszerei közül a kísérletekkel, egyszerű kémia kísérletek segítségével. Pl.
halmazállapot-változással vagy oldódással kapcsolatos kísérletek elvégzése tanári útmutatás
alapján valamint ezen kísérletek várható eredményének megbecsülése, azok eredmények
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feldolgozása. Ismerkedés a kémia tárgyával és kutatási módszereivel, vívmányaival,
területeivel.

2. Analógiás gondolkodás kialakítása. Az „egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” elv
használata. Anyagmennyiség és a mól fogalma, egyszerű számítások elvégzése m, n és M
segítségével. A fémek redukáló sorának ismerete. Az általános iskolai ismeretek felelevenítése,
kiegészítése Pl. periódusos rendszer, rendszám, vegyjel, atomtömeg, atomszám stb.

3. Megbízható magyar és idegen nyelvű internetes források, valamint applikációk és egyéb
alkalmazások felhasználásának kémiai tárgyú, elemekkel és vegyületekkel kapcsolatos képek
és szövegek gyűjtésének ismerete és gyakorlása. A különböző, megbízható forrásokból
gyűjtött információk számítógépes prezentációban való bemutatása a különböző rendelkezésre
álló alkalmazások és eszközök segítségével, illetve bemutatók létrehozása.

4. Tudományos és áltudományos információk közötti hasonlóságok és különbségek. A
tudományos

megközelítés

bizonyíthatóság).

lényege

Áltudományos

(objektivitás,

megközelítés

reprodukálhatóság,

lényegét

(feltételezés,

ellenőrizhetőség,
szubjektivitás,

bizonyítatlanság).
5. Élelmiszereink legfontosabb összetevői: szénhidrátok, a fehérjék, zsírok és olajok
molekulaszerkezete és tulajdonságai. A háztartásban megtalálható legfontosabb élelmiszerek
tápanyagai, példák azok összetevőinek (fehérjék, redukáló cukrok, keményítő) kimutatására.
A legfontosabb élelmiszeradalék-csoportok. Pl. A boltban vagy épp nálunk lévő élelmiszer
tájékoztató címkék alapszíntű értelmezése. 6. Az alapvető és legismertebb gyógyszerek,
fontosabb gyógyszercsoportok, hatóanyagaik és hatásuk, mellékhatásuk. Pl. Az interneten
megtalálható gyógyszerek közül néhánynak a mellékelt betegtájékoztatóját értelmezzük.
7. Az ún. élvezeti szerek (szeszes italok, dohánytermékek, kávé, energiaitalok, drogok)
hatóanyagai. Ezen szerek használatának veszélyei. Az illegális drogok használatával
kapcsolatos alapvető problémák. Példákat illegális drogokra, doppingszerekre és azok
hatásainak értékelése.
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8. Méreganyagok mennyiségi fogalmak. Példák növényi, állati és szintetikus mérgekre. Mérgek
szervezetbe jutásának lehetőségei (tápcsatorna, bőr, tüdő). Különböző mérgező anyagok
piktogramja. Ezen anyagok felelősségteljes használata. A köznapi életben előforduló
leggyakoribb

mérgek,

mérgezések

(pl.

szénmonoxid,

penészgomba-toxinok,

gombamérgezések, helytelen égetés során keletkező füst anyagai, drogok, nehézfémek).
Méreganyagok ellenszerei, avagy teendők mérgeződés esetén. (Pl. ha mentőt kell hívnunk
valakihez ilyen esetben, mit kell mondanunk.)
9.

A

természetben

előforduló

legfontosabb

nyersanyagok.

lelőhelyük,

kinyerésük,

feldolgozásuk, felhasználásuk. A technológiák ismerte, amellyel a legkevésbé károsítjuk a
természetet és a kitermelés azon mértékének ismerete, amely még nem borítja fel a természet
egyensúlyát.
10. Az egyes anyagok átalakításának hasznossága. Példák vegyipari termékek előállítására. A
különböző nyersanyagokból előállítható legfontosabb termékek.
11. Az ipari (vegyipari) termelés során keletkező a környezetre vagy szervezetre káros anyagok
közömbösítése, illetve kezelése fontos feladat! Ezen lehetőségekkel való ismerkedés.
12. A tudatos vásárlás fogalma és a tudatos életvitellel környezetünk megóvása.
13. Mészkőalapú építőanyagok kémiai összetétele és átalakulásai (mészkő, égetett mész, oltott
mész). A beton alapvető összetétele, előállítása és felhasználásának lehetőségei. Legfontosabb
hőszigetelő anyagok.
14. A természetben vegyületek formájában előforduló fémek és a legfontosabb redukciós
eljárások (szenes, elektrokémiai redukció). Ötvözetek és felhasználásuk előnyei.
15. Fosszilis energiahordozók fogalma és azok legfontosabb képviselői. A kőolaj ipari
lepárlásának elve, a legfontosabb párlatok neve, összetétele és felhasználási lehetőségei.
Példák motorhajtó anyagokra, a töltőállomásokon kapható üzemanyagok típusai és azok
felhasználása.
16. A műanyag fogalma és a műanyagok csoportosításának lehetőségei. Példák műanyagokra
a környezetünkből eredetük, illetve hővel szemben mutatott viselkedésük alapján, valamint
felhasználásuk előnyei. A polimerizáció fogalma. Példák monomerekre és polimerekre. A
műanyagok felhasználásának előnyei és hátrányai, valamint környezetünkre gyakorolt
hatásuk.
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17. Mosó- és tisztítószerek, valamint fertőtlenítőszerek a háztartásban. Példák a
környezetünkben gyakran használt mosó-és tisztítószerre, valamint fertőtlenítőszerekre. A
szappan összetétele és a szappangyártás módjai. A hypo kémiai összetétele és felhasználási
módja. A mosószerek mosóaktív komponenseinek (a felületaktív részecskéknek) a mosásban
betöltött szerepe. A kemény víz és a lágy víz közötti különbség. A kemény víz és egyes
mosószerek közötti kölcsönhatás (kicsapódás).
18. A mindennapi életben előforduló növényvédő szerek használatának alapvető szabályai. Az
interneten található növényvédő szerek leírásának, felhasználási útmutatójának értelmezése.
Példák növényvédő szerekre a múltból és a jelenből (bordói lé, korszerű peszticidek),
hatásmechanizmusuk. A legfontosabb (N-, P-, K-tartalmú) műtrágyák kémiai összetétele,
előállítása és felhasználása.

2. Általános kémia (Javasolt óraszám: 24 óra)

1. Az atom felépítése, az elemi részecskék, valamint azok jellemzői. Izotópok legfontosabb
tulajdonságai, radioaktivitás. Példák radioaktív izotópok gyakorlati felhasználására. Az atom
elektronszerkezetének kiépülése, a Bohr-féle atommodell. Vegyértékelektronok fogalma és
szerepe a kémiai reakciókban.
2. A periódusos rendszer fontosabb adatai (vegyjel, rendszám, relatív atomtömeg). A
periódusszám és a (fő)csoportszám jelentése a héjak és a vegyértékelektronok szempontjából.
A periódusos rendszer fontosabb csoportjainak a neve és az azokat alkotó elemek vegyjele.
3. A molekulaképződés szabályai, az elektronegativitás fogalma, a kötéspolaritás lényege, a
kovalens kötés jellemzése száma és polaritása szerint. Egyszerű molekulák szerkezeti képlete,
a legalapvetőbb molekulaalakok (lineáris, síkháromszög, tetraéder, piramis, V-alak), valamint
ezek szerepe a molekulák polaritása szempontjából.
4. Egyszerű molekulák polaritása és a közöttük kialakuló másodrendű kémiai kötések, valamint
oldhatósági jellemzőik. A moláris tömeg és a molekulák között fellépő másodrendű kötések és
hatásuk az olvadás- és forráspontra. A részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai
tulajdonságai közötti alapvető összefüggések.
5. Az egyszerű ionok atomokból való létrejöttének módja. A fontosabb összetett ionok
molekulákból való képződésének módja, nevük, összegképletük. Ionvegyületek képletének
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megszerkesztése az alkotó ionok töltése alapján. Az ionrács felépülési elve. Az ionvegyület
képletének jelentése. Példák felsorolása ionvegyületekre és ezek fontosabb tulajdonságainak
jellemzése.
6. Fémek helye a periódusos rendszerben, a fémes kötés kialakulása és a fémek
kristályszerkezete. A fémek kristályszerkezete és fontosabb tulajdonságai közötti kapcsolat.
Példák felsorolása (pl. Fe, Al, Cu) jellemzése fémes tulajdonságaik alapján. A fémrács
szerkezete és az ebből adódó alapvető fizikai tulajdonságok.
7. Az anyagok csoportosításának a módja a kémiai összetétel alapján. Az egyes
anyagcsoportok legfontosabb közös tulajdonságai. Példák minden csoport képviselőire.
8. Az oldódási elvek ismerete, oldatok töménysége és az oldhatósággal kapcsolatos
legfontosabb ismeretek. Egyszerű számítási feladatokat az oldatok köréből (tömegszázalék,
anyagmennyiség-koncentráció).
9. A három halmazállapotba (gáz, folyadék, szilárd) tartozó anyagok általános jellemzőinek
összehasonlítása. Avogadro gáztörvénye és egyszerű számítások gázok térfogatával standard
körülmények között. Halmazállapot-változások lényege és energiaváltozásai.
10. A fizikai és kémiai változások közötti különbségek. Kémiai reakciók végbemenetelének
feltételei. A tömegmegmaradás törvénye a kémiai reakciókban
11. A kémiai reakciók csoportosítása többféle szempont szerint: a reagáló és a képződő
anyagok száma, a reakció energiaváltozása, időbeli lefolyása, iránya, a reakcióban részt vevő
anyagok halmazállapota szerint.
12. Konkrét reakciók termokémiai egyenlettel való felírása. A termokémiai egyenlet jelentése,
a reakcióhő fogalma. A termokémia főtétele és jelentősége.
13. A katalizátorok hatásának elvi alapjai. Egyirányú és egyensúlyra vezető kémiai reakciók. A
dinamikus egyensúly fogalma. Az egyensúly eltolásának lehetőségei Le Châtelier elve alapján.
14. Fontosabb savak, bázisok, azok neve, képlete. Brønsted sav-bázis elmélete. A savak és
bázisok erősségének és értékűségének a jelentése, konkrét példákkal. A víz sav-bázis
tulajdonságai. Az autoprotolízis jelensége és a víz autoprotolízisének termékei.
15. A redoxireakciók az oxigénfelvétel és oxigénleadás tükrében. A redoxireakciók tágabb
értelmezése elektronátmenet alapján. Egyszerű redoxirekciók. Az oxidálószer és a redukálószer
felírása.
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3. Szervetlen kémia (Javasolt óraszám: 48 óra)

Nemfémes elemek és vegyületeik
1. Az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszere: anyagszerkezet – fizikai
tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – előállítás – felhasználás.
2. A hidrogén, a halogének, a kalkogének, a nitrogén, a szén és fontosabb vegyületeik fizikai
és kémiai sajátságai, különös tekintettel a köznapi életben előforduló anyagokra.
3. Az anyagok jellemzésének szempontjai a hidrogénre. Az anyag szerkezete és tulajdonságai
közötti kapcsolat
4. A halogének képviselői, a klór, a hidrogén-klorid és a nátrium-klorid tulajdonságai,
jellemzése.
5. Az oxigén és a víz, az ózon, mint az oxigén allotróp módosulata, mérgező hatása (szmogban)
és UV-elnyelő hatása (ózonpajzsban).
6. A kén, a kén-dioxid és a kénsav.
7. A nitrogén, az ammónia, a nitrogén-dioxid és a salétromsav.
8. A vörösfoszfor és a foszforsav fontosabb tulajdonságai és a foszfor gyufagyártásban
betöltött szerepe.
9. A gyémánt és a grafit összehasonlítása szerkezetük és tulajdonságaik alapján. A természetes
és a mesterséges szenek közötti különbségek. A természetes szenek felhasználása, a koksz és
az aktív szén felhasználása. Példák a szén reakcióira (pl. égés), a szén oxidjaira (CO, CO2 )
ezek tulajdonságai, élettani hatásuk. A szénsav és sói, a karbonátok.
Fémek és vegyületeik
1. Fontosabb fémek (Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag, Au, Zn) fizikai és kémiai tulajdonságai.
2. Fémek egymáshoz viszonyított reakciókészségének vizsgálata és értelmezése kísérletek
segítségével. A fémek redukáló sorának felépülése és reakciókészségük a sorban elfoglalt
helyük alapján.
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3. A fémek helye a periódusos rendszerben. Alkálifémek, alkáliföldfémek, vas, alumínium, réz,
valamint a nemesfémek legfontosabb tulajdonságai.
4. A fémek köznapi szempontból legfontosabb vegyületei, azok alapvető tulajdonságai (NaCl,
Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4, CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3, Fe2O3, CuSO4);
5. Az elektrokémiai áramforrások felépítése és működése, a Daniell-elem felépítése , az elem
áramtermelése. Az elektromos áram és a kémiai reakciók közötti összefüggések. A
galvánelemek áramtermelésének és az elektrolízisnek a lényege.
6. Az elektrolizáló cella felépítése és az elektrolízis lényege. A hidrogén-klorid-oldat
grafitelektródos elektrolízise. Az elektromos áram, mint kémiai reakciópartner. Példák ezek
gyakorlati felhasználására (alumíniumgyártás, galvanizálás).
7. Fémek ércekből történő előállítása (vas, alumínium).

4. Szerves Kémia (Javasolt óraszám: 48 óra)

Egyszerű szerves vegyületek
1.

A

szerves

vegyületeket

felépítő

organogén

elemek,

a

szerves

vegyületek

megkülönböztetése, külön csoportban tárgyalásának az oka, az egyszerűbb szerves vegyületek
szerkezeti képlettel és összegképlettel jelölése.
2. A telített szénhidrogének homológ sorának felépülési elve és fontosabb képviselői. A metán
fontosabb tulajdonságai. A homológ soron belül a forráspont változásának az oka, valamint a
szénhidrogének oldhatósága. Az égés, a szubsztitúció és a hőbontás folyamatának leírása
példákkal, egyenletekkel.
3. Az izoméria jelensége, példák konstitúciós izomerekre.
4. A telítetlen szénhidrogének fogalma. Az etén és az acetilén szerkezete és fontosabb
tulajdonságai, reakcióegyenletei. A telítetlen szénhidrogének jellemző reakciótípusai, az égés,
az addíció és a polimerizáció.
5. A legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusok.

172

6. Az aromás szerkezetek egyszerűbb vegyületekben. A benzol molekulaszerkezete és
fontosabb tulajdonságai. A mérgező illékony aromás szénhidrogének ismerete.
7. Közismert halogéntartalmú szerves vegyületek (pl. kloroform, vinil-klorid, freonok, DDT,
tetrafluoretén), és felhasználásuk.
8. A legegyszerűbb oxigéntartalmú funkciós csoportok ismerete a vegyületek képleteiben: a
hidroxilcsoport, az oxocsoport, az étercsoport.
9. Az alkoholok fontosabb képviselői (metanol, etanol, glikol, glicerin), fontosabb
tulajdonságaik, élettani hatásuk és felhasználásuk.
10. Az aldehidcsoport, a formaldehid tulajdonságai, az aldehidek kimutatásának módja, a
ketocsoport, az aceton tulajdonságai, felhasználásuk.
11. A karboxilcsoport és az észtercsoport ismerete és felismerésük vegyületek képletében. Az
egyszerűbb és fontosabb karbonsavak (hangyasav, ecetsav, zsírsavak) szerkezete és lényeges
tulajdonságaik.
12. A kis szénatomszámú észterek jellemző tulajdonságainak bemutatása az etil-acetát
példáján keresztül. A zsírok, az olajok, a foszfatidok, a viaszok, mint az észterek csoportjába
tartozó vegyületek.
13. Az aminok és az amidok egyszerűbb képviselői és azok szerkezete. Az aminocsoport és az
amidcsoport.

Biológiai szempontból jelentős szerves vegyületek
1. A biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemei (kémiai összetétel, a
nagyobbak alkotó molekulái).
2. A lipidek csoportjába tartozó, hasonló oldhatósági tulajdonságokkal rendelkező vegyületek.
A lipidek legfontosabb képviselői, szerkezeti képletük. A lipidek csoportjába tartozó vegyületek
egy-egy fontos szerepe az élő szervezetben.
3. A szénhidrátok legalapvetőbb csoportjai. Példák egy-egy képviselőre mindegyik csoportból.
A szőlőcukor képlete. A szőlőcukor szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggések. A
háztartásban található szénhidrátok, valamint köznapi tulajdonságaik (ízük, oldhatóságuk) és
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felhasználásuk. A keményítő és a cellulóz molekulaszerkezetének és tulajdonságainak
összehasonlítása, valamint szerepük a szervezetben és a táplálékaink között.
4. Az aminosavak és a fehérjék. Az aminosavak általános szerkezete és legfontosabb
tulajdonságai. A fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezete. A
fajlagos molekulák szerkezetének a kialakulása. Példák a fehérjék szervezetben és
élelmiszereinkben betöltött szerepére. A fehérjék kicsapásának módjai és ennek jelentősége a
mérgezések kapcsán.

5., 6. középszintű érettségi előkészítő kurzus (Javasolt óraszám: 48-48 óra)
A mindenkori középszintű érettségi követelményeinek megfelelő tananyag, szervetlen kémia.

Az érettségire bocsátás feltétele 4 tematikus kurzus valamint a Természettudomány tantárgy
2 kurzusának teljesítése.
KIMENETI KOMPETENCIÁK
a kémiát nem érettségi tárgynak választó diákok esetén:
1. A tanuló ismeri a mindennapi életben előforduló fontosabb vegyülettípusokat, tisztában van
az élettelen és élő természet legfontosabb kémiai fogalmaival, jelenségeivel és az azokat
működtető reakciótípusokkal.

2. A diák önállóan vagy csoportban el tud végezni egyszerű kémiai kísérleteket és megbecsüli
azok várható eredményét.
3. Alkalmazza a természettudományos problémamegoldás lépéseit egyszerű kémiai problémák
megoldásában.
4. Képes az analógiás, a korrelatív és a mérlegelő gondolkodásra kémiai kontextusban.
Különbséget tud tenni természetes és mesterségesen előállított anyagok között.
5. Képes számítógépes prezentáció formájában kémiával kapcsolatos eredmények, információk
bemutatására, megosztására, a mérési adatok számítógépes feldolgozására, szemléltetésére;
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6. Tudja használni a részecskemodellt az anyagok tulajdonságainak és átalakulásainak
értelmezésére.
7. Ismeri a kémiának az egyén és a társadalom életében betöltött szerepét. Ismeri a káros
anyagokat és azok élettani hatásait (drogok, alkohol stb.) és a mérgező, káros anyagokat.
Továbbá a legalapvetőbb gyógyszereket és vitaminokat is ismeri és képes az élelmiszerek
leírásait illetve a gyógyszerek hatóanyaginak felsorolását a betegtájékoztatóból megérteni,
értelmezni és csoportosítani.
8. Tisztában van a háztartásban leggyakrabban előforduló anyagok felhasználásának
előnyeivel és veszélyeivel, a biztonságos vegyszerhasználat szabályaival. Továbbá ismeri a
legalapvetőbb kémiai eljárásokat, a mezőgazdaságban felhasznált szereket, a vegyipar
hasznosságát illetve a legalapvetőbb környezetvédelmi technikákat.
9. Ismeri a legelterjedtebb és a mindennapi életben leginkább felhasznált szerves és szervetlen
vegyületeket.
10. Ismeri a legáltalánosabb kémiai fogalmakat, törvényeket, képleteket, a legfontosabb
anyagok tulajdonságait, felhasználását, előfordulását és/vagy előállítási technológiáját és
élettani és/vagy vegyipari szerepét.
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BIOLÓGIA
Általános célok
Megismertetni a diákokkal a bioszféra egészének összefüggő működését, az ember és
környezete kölcsönhatásait.
A tanuló az élő rendszerek belső működése és környezettel való kapcsolataik elemzése során
alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit;
A holisztikus és modern természetszemlélet kialakítása.
Megismertetni a diákokkal saját szervezetük működését és egészségét.
Az emberi test és pszichikum felépítéséről és működéséről szerzett ismereteit önismeretének
fejlesztésében, egészséges életvitelének kialakításában alkalmazza;
Megismertetni őket a logikus, természettudományos ismeretszerzési módszerekkel, és képessé
teszi őket azok használatukra.
Kiemelt célok
Az érettségire való sikeres felkészülés.
A környezettudatos szemlélet kialakítása.
A folyamatos tanulás igényének kialakítása.
Kialakítani az új ismeretek önálló feldolgozásának és megszerzésének igényét és ismeretét.
Kurzusok és belépő tevékenység
A biológia kerettanterv a kurzusrendszerű oktatásra épül. A diákok tematikus illetve a biológiát
érettséginek választók érettségi előkészítő kurzusokon vesznek részt.
Alapozó kurzus
Amennyiben egy diák nem rendelkezik végzett 9. évfolyamot igazoló bizonyítvánnyal, ezzel a
kurzussal kezdi tanulmányait.
A tanulmányikat megkezdő diákok sokféle tudásszinttel és képességekkel rendelkeznek, ezért
ehhez a kurzushoz egységes belépő tevékenységeket nem lehet hozzárendelni.
Az alapozó kurzus fő célja hogy differenciált foglalkozással, felzárkóztatással a tanulók
ismereteit egységes szintre hozza. Az alapozó tartalma széles körű és általános ismereteket
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tartalmaz, hogy a nagy lemaradásokkal küzdők, vagy a középfokú biológia-oktatásban még
nem részesülők az alapok elsajátításával kezdhessék meg tanulmányaikat. Mindez minden
diáknak lehetővé teszi, hogy későbbi kurzusaikat biztonságos alapismeretek elsajátítása után
kezdhessék meg. A kurzus általános volta lehetővé teszi az interdiszciplináris témák tárgyalását
is, valamint a környezettudatos- és egészségnevelés elkezdését.
Módszerek, módszertani ajánlás
Az alapozó kurzus általános témakörei lehetővé teszik a sok gyakorlati órát és órán kívüli
tevékenységeket. Mivel a kerettanterv szerint ez a tanulók első találkozása a biológia
tudományával, ezért ajánlott a módszerek legszélesebb köréből válogatni, amelyekkel a
tudomány sokszínűségének és szépségének bemutatására törekszünk. A módszerek
kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy alkalmasak legyenek a diákok differenciált
felzárkóztatásra, egyéni felkészítésre.
Tematikus kurzusok
A diákok tanulmányaikat tematikus kurzusokkal folytatják. A tematikus kurzusok célja, hogy
megismertesse a diákokkal a biológia fő részterületeit. Az alapozón szert tett alapismeretekre
építve ezek a tematikus kurzusok speciális, részletes és mély ismereteket nyújtanak egy-egy
témán belül.
A tematikus kurzusok bármilyen sorrendben elvégezhetők, nincs sorrendi-időrendi megkötés.
Azoknak a diákoknak, akik már tanultak biológiát középfokú intézményben, ajánlott az olyan
témájú
kurzusok elvégzése, amellyel még nem találkoztak megelőző tanulmányaik során.
Belépő tevékenységformák, módszerek
A tematikus kurzusok megkezdéséhez nélkülözhetetlenek az alapfokú ismeretek és készségek
a biológia tárgyán belül, a biológia tárgyán kívüli tantárgyközi kapcsolatok ismerete, a
mikroszkóp készségszintű használata, a tudományismereti alapok ismerete, valamint alapfokú
ismeretek elsajátítása az élőlények szerveződési fokairól és a bioszféra egészének összefüggő
és egymással kölcsönható folyamatairól. Nélkülözhetetlen a környezettudatos szemlélet
ismerete. Hangsúlyozottan szerepelnek olyan módszerek, melyek a mindennapi élettel
összefüggő, alkalmazható tudás és ismeretek elsajátítását, valamint a megalapozott
véleménynyilvánítás igényének kialakítását teszik lehetővé. Ajánlott egy-egy témát a lehető
legnagyobb módszertani arzenállal körüljárni. A kurzusok tematikus jellege kedvező
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alapfeltétele a projektoktatásnak. Ezen belül is cél a vizsgálati módszerek bemutatása, az
egyes módszerek korlátainak, problémáinak érzékeltetése. Törekszünk a kreativitás
fejlesztésére, támogatjuk az önálló munkatervezést és a csoportban történő tevékenységeket.
Fontos a betegségek, diszharmonikus állapotok felismerése, az életünkben előforduló testi
változások, következményeik és a teendők ismerete, valamint a megelőzési lehetőségek, az
egészséges életmód szabályainak ismerete. Fontos a globális- és lakókörnyezetünk sajátos
problémáinak, a környezet- és természetvédelem szempontjainak figyelembevétele.
Választható érettségi előkészítő kurzusok
A biológia választható érettségi tárgy. A diákok közép- és emeltszintű érettségit akkor
kezdhetik meg, ha az alapozó kurzust, megfelelő számú tematikus kurzust és az érettségi
előkészítő kurzust sikeresen elvégzik. A középszintű érettségi megkezdésének a feltétele a
középszintű érettségi előkészítő kurzus elvégzése, az emeltszintű érettségi megkezdésének
feltétele mind a középszintű érettségi előkészítő kurzus, mind az emeltszintű érettségi
előkészítő kurzus sikeres elvégzése. Az emeltszintű érettségi előkészítő kurzus a középszintű
érettségi előkészítő kurzus tananyagára építve, bővebb ismeretekkel kiegészítve azt készít fel
az emeltszintű érettségire. Mivel a kerettanterv kiemelt célja a sikeres érettségire való
felkészítés, ezért módszereiben az érettségi előkészítő kurzusok eltérnek a tematikus és az
alapozó kurzusoktól. Az érettségi előkészítő kurzusok kiemelt óraszámmal szerepelnek a diákok
órarendjében. Az órák egy részében célzottan az írásbeli érettségi tesztek gyakorlása, az
írásbeli vizsga rutinjának elsajátítása zajlik. Az órák más részében az érettségi vizsga szóbeli
részére kell felkészíteni a diákokat. Kiemelten fontos a rendszeres biológiai megfigyelések,
egyszerű

kísérletek

elvégzésének,

értelmezésének

valamint

a

biológiai

ismeretek

alkalmazásának készségét kialakítani.

Kurzusok
1. Alapismeretek (ajánlott óraszám: 24 óra)
Fő témakörök
Az élet eredete és szerveződése, biogén elemek, szerves vegyületek
A biológia kutatási céljai és módszerei I.
A biotechnológia módszerei és alkalmazása I.
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1. Az élő és élettelen fogalma, életjelenségek
2. Az egyed alatti és feletti szerveződési szintek és rendszertani kategóriák.
3. A biológia tudománytörténete, módszerei, részterületei, határterületei.
4. A

sejtszintű

biológia

alapfogalmai.

Az

állatok,

növények

és

a

gombák

testszerveződésének és életműködésének összehasonlítása.
5. Ismerkedés a különböző ismeretszerzési módszerekkel a tantárgyon belül. IT eszközök
használata, alkalmazása az ismeretszerzés folyamatában.
6. A sejtek általános felépítése a biogén elemektől a sejtalkotókig. Különbségek a
prokariota,

eukariota,

autotrof

és

heterotrof

sejtfelépítésben.

A

sejtek

anyagcserefolyamatai.
7. A sejtciklus és a sejtosztódás. A sejtmagban zajlódó folyamatok és a genetikai
információ.
8. A fehérjeszintézis.
Tanulási eredmények:
A kurzus elvégzése után a tanuló tudja a biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő
szinttel összefüggésben értelmezni; tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének
hasonlóságát, a biogén elemek, a víz, az ATP és a makromolekulák élő szervezetekben
betöltött alapvető szerepét;
Ismeri az életjelenségeket és értelmezi az élő élettelen fogalmát
Érti, hogy miért tekintjük a sejtet az élő szervezetek szerkezeti és működési egységének
A felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle
formájának
közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét;
Képes tájékozódni a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban
tudományosan megalapozott érveket alkot;
A valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez
biológiai vizsgálatokat, projekteket.
Képes összehasonlítani a sejtosztódás típusait, megfogalmazni ezek biológiai szerepét,
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megérti, hogy a soksejtű szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei
meghatározott számú osztódásával és differenciálódásával alakulnak ki;
Felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, ismeri a szervezet
védekezőmechanizmusait a daganatok kialakulásának megelőzéséért.
Ismer néhány bizonyított karcinogén tényezőt.
2. Öröklődés, evolúció (ajánlott óraszám: 24 óra)
1. Sejtszintű és Mendeli genetika. Az öröklődés törvényszerűségei.
2. A biotechnológia és a genetika gyakorlati és mindennapi vonatkozásai.
3. Az evolúciókutatás története. Az élet földi kialakulására vonatkozó elméletek és
bizonyítékaik.
4. A vírusok és a prokarioták testfelépítése, egészségügyi, gyakorlati és ökológiai
jelentőségük.
5. Az eukariota egysejtű és többsejtű heterotrof és autotrof élőlények testszerveződése
és életműködése. Ökológiai szerepük és evolúciós fejlődésük.
6. A leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, a fertőzések elkerülésének lehetőségei
a járványok elleni védekezés módjai
Tanulási eredmények:
A kurzus elvégzése után a tanuló ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek,
animációk alapján értelmezi a sejtekben zajló biológiai információ tárolásának, átírásának és
kifejeződésének folyamatait;
Tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok működnek, amelyek
befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a normál és a kóros működésért is;
Ismeri az örökítőanyag bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető
folyamatokat,
konkrét esetekben azonosítja ezek következményeit;
a géntechnológia céljának és módszertani alapjainak ismeretében, kritikai szemlélettel elemzi
a genetikai módosítások előnyeit és kockázatait;
Érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti összefüggést,
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megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust;
Megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségeit, ezeket
konkrét esetek elemzésében alkalmazza;
Felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az egész
szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a környezet általi
génaktivitás-változásoknak;
Ismeri a földi élet keletkezésének elméletét igazoló biológiai kísérleteket;
Megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós változások eredetét és
elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, felismer és magyaráz mikro- és makroszintű
evolúciós jelenségeket;
Példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken értelmezhető
tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat;
Képes bemutatni az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy ezek
hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését;
Érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, és az evolúció során kialakult
nagyrasszok értékükben nem különböznek, a biológiai és kulturális örökségük az emberiség
közös kincse;
Ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges szelekció,
fajtanemesítés, géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges hátrányait.
3. Szövetek, az ember szervezete és egészsége I. (ajánlott óraszám: 48 óra)
Testi – lelki egészség, az emberi szervrendszer vegetatív működései egészségügyi rendszer
felépítése
Az ember vegetatív működése
1. Az ember vegetatív szervrendszereinek, szerveinek, szöveteinek felépítése.
2. A táplálkozás,
3.

légzés,

4.

vér- és nyirokkeringés,
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5.

immunrendszer,

6.

kiválasztás és

7.

a mozgás szervrendszereinek egészséges működése és betegségei.

8. A szervek szöveti felépítése, egészségük védelme. A betegségek kialakulását elősegítő
rizikófaktorok. A leggyakoribb népbetegségek tünetei, a betegségek megelőzésének
lehetőségei. A házi- és a szakorvosi ellátás funkciói,

az orvosi diagnosztika és a

szűrővizsgálatok jelentősége, a kórházi ellátás indokai, jellemzői
9. Alapvető elsősegélynyújtási szabályok
Gyakorlati ismeretek, készségek: alapszintű újraélesztést mellkas kompressziók és lélegeztetés
(CPR) kivitelezése a szükségesség felismerése
Tanulási eredmények:
A kurzus elvégzése után a tanuló ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait és azok
jellemzőit, különbséget tesz őssejt és daganatsejt között;
Fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb állati és növényi
szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak;
Megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az
ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az
elővigyázatosság elvét;
Képes elemezni az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai
alapjait, ezeket összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka mozgásformáival,
értékeli a rendszeres testmozgás szerepét egészségének megőrzésében;
Az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján magyarázza az
ember testképének, testalkatának és mozgásképességének biológiai alapjait;
A táplálkozás-, a légzés-, a keringés- és a kiválasztás szervrendszerének elemzése alapján
magyarázza az emberi szervezet anyag- és energiaforgalmi működésének biológiai alapjait;
4. Az ember szervezete és egészsége II. (ajánlott óraszám: 48 óra)
Szabályozás, szaporodás, öröklődés
A biotechnológia módszerei és alkalmazása II.

182

1. A központi és környéki idegrendszer felépítése. A szervrendszer szervei és szöveti
felépítésük, funkcióik.
2. Az idegrendszer érző és mozgató működése. Az érzékszervek felépítése és működése.
3. A központi idegrendszer szabályozó működése. A szervrendszer betegségei, megelőzés és
rizikófaktorok.
4. A mentális egészség fogalma, ettől eltérő állapotok, a függőség biológiai és lelki háttere –
megelőzés segítségkérés lehetőségei
5. A hormonrendszer szabályozó működése, a belső elválasztású mirigyek felépítése és
funkciója.
6. A nemi működés és a hormonrendszer kapcsolata. Az ember szaporodása és
egyedfejlődése. A családtervezés kérdései.
7. Nemi és szervi betegségek, terjedésük, megelőzésük és a rizikófaktorok ismerete.
8. A biotechnológia által nyújtot lehetőségek az örökletes betegségek szűrésére,
géntechnológia alkalmazása a családtervezésben
Tanulási eredmények:
A kurzus elvégzése után a tanuló biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát,
felismeri a tartós stressz egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni,
csökkenteni;
Ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket meghatározó
tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát;
Ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján megtervezi az
egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket;
Megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza azokat a tanulás és
emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával;
Az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk feldolgozásával, a tanulással
összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási képesség jelentőségét az egyén és a közösség
szempontjából;
Biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a függőségekre
vezető tényezőket, ezek kockázatait és következményeit;
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Ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a másodlagos nemi jellegeket
és azok kialakulási folyamatát, ismereteit összekapcsolja a szaporító szervrendszer
egészségtanával;
Biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás párkapcsolattal és a
tudatos családtervezéssel összefüggő jelentőségét;
Megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre szabott, orvosilag
ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát;
Ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének szakaszait,
értékeli a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;
Ismeri az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza hogyan és miért változik a
szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési szakaszok egészségvédelmi
szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a rendszerben.

5., 6. Középszintű érettségi előkészítő (ajánlott óraszám: 48 óra)
Az érettségi előkészítő kurzusok tartalmai, témakörei és követelménye
mindenkor érvényes , az OM által közzétett

megegyezik a

„Részletes érettségi vizsgakövetelmények”

témaköreivel és követelményeivel.
7.,8.,9. Emelt szintű érettségi előkészítő (ajánlott óraszám: 24-24-24 óra)
Az érettségi előkészítő kurzusok tartalmai, témakörei és követelménye megegyezik a
mindenkor érvényes , az OM által közzétett „Részletes érettségi vizsgakövetelmények”
témaköreivel és követelményeivel.

Az érettségire bocsátás feltétele 4 tematikus kurzus valamint a Természettudomány tantárgy
2 kurzusának teljesítése.
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FÖLDRAJZ

Általános célok
A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági
jellemzőivel. Elősegíti, hogy megismerjék az ember életteréül szolgáló Földet, a természet és
a társadalom főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait. Bemutatja azok kölcsönhatásait,
egymásra hatásuk tér- és időbeli rendjét, következményeit. A földrajz tanulása hozzásegítse a
tanulókat a tudományos és technológiai műveltség alapjainak megszerzéséhez, képessé tegye
őket arra, hogy későbbi életük során ezt önállóan fejlesszék, bővítsék. Célja, hogy a tanulók
tudják értelmezni az élettelen és az élő természet folyamatainak, fejlődésének társadalomra
gyakorolt hatásait, azok időbeli változásait. Lássák, hogy a társadalom működése hogyan hat
vissza a saját környezetükre. Segítse a tanulókat abban, hogy a természeti-társadalmi
folyamatokat összefüggéseikben értelmezzék. Legyenek képesek általánosítani és felépíteni,
valamint tudják a jelenségeket és a folyamatokat átfogó rendszerként értelmezni. A
földrajzoktatás célja továbbá, hogy felismertesse a földrajzi helyzet összetevőinek változó
megítélését a földrajzi térszerkezet átalakulásában. Megismertesse az egyre növekvő
társadalmi igények kielégítéséért folyó termelőtevékenységet, és annak eltérő vonásait,
teljesítményeit a Föld különböző térségeiben. Felismertesse a társadalmi-gazdasági életben
jelenlévő többirányú, kölcsönös függőséget. Megértesse a termelés és a fogyasztás viszonyát,
növekedésük korlátait és következményeit, ezzel együtt a Föld globális problémáit Cél továbbá,
hogy a tanuló ismeretei alapján biztonsággal tájékozódjon a valós és a digitális eszközök által
közvetített virtuális földrajzi térben, földrajzi tartalmú adatokban, a különböző típusú
térképeken; valamint legyen képes összetettebb földrajzi tartalmú szövegek értelmezésére.

Kiemelt célok
Az érettségire való sikeres felkészülés
A természet és a társadalom kölcsönhatásainak, összefüggéseinek megismerése nyomán
alakuljon ki a tanulókban a környezettudatos gondolkodás. Tudatosítsa a tanulókban, hogy a
Föld egységes rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él. Mutassa
meg, hogy az ember társadalmi-gazdasági tevékenysége során jelentősen átalakította, és ma
is alakítja környezetét. Tegye világossá a diákok számára, hogy a társadalmi-gazdasági és a
környezeti problémák megoldása a tudomány és a technika, a gazdasági és a politikai tényezők
összehangolását, és nemzetközi összefogást igényel.
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A tantárgy tanítása elő kívánja segíteni a különböző társadalmi csoportok, nemzetiségek,
népek életformája, kultúrája, értékei iránti érdeklődés és tisztelet kialakulását.
A földrajz tantárgy tananyaga komplex és több szempontból is szemléletformáló, hiszen a
földrajzi-környezeti jelenségeket, folyamatokat összefüggéseikben vizsgálja, részben a
természettudományok,

részben

a

társadalomtudományok,

valamint

az

egyéb

környezettudományok szempontjai szerint. A tananyag az általános természeti és társadalmigazdasági folyamatok térbeli és időbeli változásainak vizsgálatával, az összefüggések,
kölcsönhatások

feltárásával

valósítja

meg

a

szemléletformáló

szerepét.

Ennek

eredményeképpen a tanuló legyen képes önálló véleményt alkotni aktuális társadalmigazdasági

és

környezeti

kérdésekben,

véleménye

alátámasztására

logikus

érveket

fogalmazzon meg.

Kurzusok és belépő tevékenység
A diákok tematikus és amennyiben érettségi tárgynak választják, érettségi előkészítő
kurzusokon vesznek részt.

Tematikus kurzusok
Célok, belépő tevékenységek, módszertani ajánlások
Amennyiben egy diák nem rendelkezik végzett 9. évfolyamot igazoló bizonyítvánnyal, az 1.
számú A természetföldrajz alapozó kurzussal kurzussal kezdi tanulmányait.
A természetföldrajz alapozó fő célja, hogy megismertesse a diákokat élettelen környezetük
általános geológiai, meteorológiai és csillagászati eseményeivel és tulajdonságaival.
A társadalom- és gazdaságföldrajzi alapozó kiemelt célja, hogy olyan fogalmakat és
készségeket sajátítsanak el a diákok, melyekkel tájékozódni tudnak a mindennapjaikban, a
média hírei között, és képesek legyenek önálló ismeretszerzésre későbbi életükben.
Ajánlott a módszereket úgy megválasztani, hogy a diákoknak alkalma legyen eddig
megszerzett ismereteiket is felhasználva elsajátítani az új alapfogalmakat. A kurzus bőséges
új-ismeret anyaga nem ad lehetőséget az egyes témakörök nagyon mély elsajátíttatására,
ezért érdemes inkább az egyes tartalmak tantárgyközi, és mindennapi gyakorlati szerepére
irányítani a diákok figyelmét.
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Tematikus kurzusok
A tematikus kurzusok tartalma regionális jellegű. Cél, hogy a kontinensekről átfogó képet
kapjanak a diákok. Ismerjék fel a természetföldrajz a társadalomföldrajz és a regionális
gazdaság

jellegzetességeinek

összefüggéseit.

Értsék

az

aktuális

természet-

és

gazdaságföldrajzi eseményeket. Ajánlott az egyes kontinenscsoportok tananyagát a
legszínesebb módszerekkel, induktív módon feldolgozni.
Belépő tevékenységformák:
Alapvető tájékozódás a térben. Térképen, a Világegyetemben és a Földön. Térképek
készségszintű használata. Természetföldrajzi alapok. Társadalom- és gazdaságföldrajzi alapok
ismerete.
Választható (érettségi előkészítő) kurzusok
A földrajz választható érettségi tárgy. A diákok közép- és emelt szintű érettségit tehetnek a
megfelelő számú kötelezően választható tematikus kurzusok és az érettségi előkészítő
kurzusok elvégzése után. A középszintű érettségi megkezdésének a feltétele a középszintű
érettségi előkészítő kurzus elvégzése, az emelt szintű érettségi megkezdésének feltétele mind
a középszintű érettségi előkészítő kurzus, mind az emelt szintű érettségi előkészítő kurzus
sikeres elvégzése. Az emelt szintű érettségi előkészítő kurzus a középszintű érettségi előkészítő
kurzus tananyagára építve, bővebb ismeretekkel kiegészítve azt készít fel az emeltszintű
érettségire.

Témakörök, tartalmak a kurzusokon
1. Természetföldrajzi alapismeretek
Ajánlott óraszám:24
Térképhasználati alapok, és gyakorlatok. Csillagászati alapok. A Föld elhelyezése az
Univerzumban. A világegyetem és a Föld kialakulásának és történetének folyamata, elméletei
és bizonyítékai. A lemeztektonikai események, jelenségek, következményei és okai a Földön.
A Föld felszínének formálódása. Külső és belső erők. Ásvány- és kőzettani alapismeretek.
Meteorológiai és hidrológiai alapismeretek.
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A földrajzi övezetesség kialakulása, a szoláris övezetek jellemzői.
Tanulási eredmények:
A kurzus elvégzése után a tanuló használni képes a földrajzi és a kozmikus térben való
tájékozódást segítő hagyományos és digitális eszközöket, ismeri a légi- és űrfelvételek
sajátosságait, alkalmazási területeit;
Képes problémaközpontú feladatok megoldására, környezeti változások összehasonlító
elemzésére térképek és légi- vagy űrfelvételek párhuzamos használatával;
Helyes térszemlélettel rendelkezik a csillagászati és a földrajzi térben, érti a Világegyetem térés időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a Naprendszerben;
Ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait és ezek következményeit,
összefüggéseit;
Értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait;
Képes egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatok, számítások elvégzésére;
Ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit; összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika
és az azt kísérő jelenségek (földrengések, vulkanizmus, hegységképződés) kapcsolatát,
térbeliségét, illetve magyarázza a kőzetlemezmozgások okait és következményeit;
Ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit;
Ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit;
Érti a szoláris és földrajzi övezetesség fogalmát.
2. Társadalom- és gazdaságföldrajzi alapismeretek
Ajánlott óraszám: 24
A világnépesség növekedésének és demográfiai jellemzőinek változása az emberiség
történelme során az egyes földrajzi élettereken. A világvallások területi elterjedése és
gazdasági-társadalmi vonatkozásai. Az emberi települések jellemzői és környezeti problémái.
A világgazdaság szereplői és működése. A világkereskedelem. A globalizáció. A világ
élelmiszer- és energiagazdasága. A világ iparának és mezőgazdaságának területi szerveződése.
Az e-gazdaság, tőke, tőzsde. A gazdasági fejlettség mérése.
Tanulási eredmények:
A kurzus elvégzése után a tanuló:
Érti

a

népességszám-változás

időbeli

és

területi

különbségeit,

ismerteti

okait

és

következményeit, összefüggését;
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Tisztában van a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző folyamataival és problémáival;
Képes különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján bemutatni egy
kontinenst, országot, országcsoportot;
Különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat,
bemutatja szerepkörük és szerkezetük változásait;
Érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és területfejlődési, valamint demográfiai
folyamatokat;
Ismerteti a gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők szerepének átalakulását,
bemutatja az egyes gazdasági ágazatok jellemzőit, értelmezi a gazdasági szerkezetváltás
folyamatát;
Értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók
adatait, a társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld különböző térségeiben;
Értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-gazdasági fejlődésben;
Magyarázza a monetáris világ működésének alapvető fogalmait, folyamatait és azok
összefüggéseit, ismer nemzetközi pénzügyi szervezeteket;
3. Európa és az Európán kívüli országok
Ajánlott óraszám: 24
Az Európai Unió megalakulása, országai, térségei, az integráció fogalma, lépcsőfokai, az EU
gazdaságának jellemzői,
Az EU bővítésének állomásai, Kelet – Közép Európai tagállamok speciális helyzete, Délkelet Európa országai, kapcsolatok EU- n kívüli országokkal
Ázsia, Amerika, Afrika
Törökország, Izrael, Japán, Kelet – és Délkelet – Ázsia országainak jellegzetes fejlődése, Kína
és India szerepe a világgazdaságban,
USA, Kanada és Mexikó földrajza
Afrika jellemző fejlődési irányai, a fejlődés gátjai, lehetséges megoldások
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Tanulási eredmények:
A kurzus elvégzése után a tanuló érti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, képes
példák segítségével bemutatni az Európai Unión belüli társadalmi-gazdasági fejlettségbeli
különbségeket, és megnevezni a felzárkózást segítő eszközöket;
Összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag meghatározó jelentőségű
országainak, országcsoportjainak szerepét a globális világban;
Összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző
vonásait, a felzárkózás nehézségeit;
4. Magyarország
Ajánlott óraszám:24
Földrajzi adottságok, történelmi háttér, Magyarország Európában és az Európai Unióban
betöltött szerepének értékelése
Népesedési és gazdasági tendenciák Magyarországon a rendszerváltás előtt és után,
Az energiagazdaságátalakulása, a környezet állapota, védelmének lehetőségei
Magyarország régiói
Településhálózatunk sajátosságai, Budapest és agglomerációjának szerepe
Magyarország helyzete a globális világban, külkapcsolataink alakulása

Tanulási eredmények:
A kurzus elvégzése után a tanuló példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmigazdasági szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban;
Bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit Magyarországon,
megfogalmazza a felzárkózás lehetőségeit;
Értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti problémáit.
2 középszintű érettségi előkészítő kurzus: ajánlott óraszám 48-48 óra
Az érettségi előkészítő kurzusok tartalmai, témakörei és követelménye
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megegyezik a mindenkor érvényes , az OM által közzétett
„Részletes érettségi vizsgakövetelmények” témaköreivel és
követelményeivel.
3 emelt szintű érettségi előkészítő kurzus: ajánlott óraszám 24-24-24 óra
Az érettségi előkészítő kurzusok tartalmai, témakörei és követelménye
megegyezik a mindenkor érvényes , az OM által közzétett
„Részletes érettségi vizsgakövetelmények” témaköreivel és
követelményeivel.

Az érettségire bocsátás feltétele 4 tematikus kurzus valamint a Természettudomány tantárgy
2 kurzusának teljesítése.
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TERMÉSZETTUDOMÁNY
Javasolt óraszám: 48
Bevezetés
A természettudományi kurzusokat azoknak a diákjainknak állítottuk össze, akik nem biológiát,
kémiát, fizikát, vagy földrajzot választották ötödik érettségi tárgynak.
Fontosnak tartjuk, hogy ők is megfelelő alapismeretekkel és szemlélettel fejezzék be
középiskolai tanulmányaikat.
A minket körülvevő világ folytonos változása állandóan új kihívásokat jelent.
Ezekre csak akkor tudnak megfelelően reflektálni, ha rendelkeznek a kellő információkkal és
főleg azokkal a készségekkel, amik képessé teszik őket későbbi életük során az önálló
tanulásra.
A kurzusok során olyan komplex témákat dolgozunk fel, amelyek alkalmasak arra, hogy a
diákokban kialakuljon a holisztikus szemlélet, az elemző - és a problémamegoldó készség.
A négy témából három egy- egy geoszféra köré épül, azokat sok szempontból vizsgálva, a
tudományterületek kapcsolódási pontjait feltárva, a gyakorlatban jelentkező problémákat
elemezve. A negyedik az élő rendszerekkel és azok fenntarthatóságával foglalkozik.
Ennek során a diákok felhasználják az egyes természettudományos tantárgyak tanulása során
korábban szerzett ismereteiket. Ezeket integrálva bővítik elméleti és tapasztalati tudásukat a
természettudomány kurzusok anyagával.
Mindegyik témakör tanulásánál fontos szerepet kap a problémaalapú tevékenység.
A diákok projektek keretében jutnak el az általuk vizsgálni kívánt kérdés megoldásához,
miközben megtanulnak a csoportban dolgozni, hosszabb és rövidebb távú terveket készíteni,
valamint értékelni saját és társaik munkáját.
A munka egy része az iskolán belül, más része terepi körülmények közt zajlik, a folyamatok
dokumentálása szintén a projekt része.
A projektek eredményeit az egész iskola közössége előtt mutatják be.
Értékeléskor a bemutatott eredményeken kívül a megvalósítás folyamatát is figyelembe
vesszük.
Általános célok
Átfogó és árnyalt kép kialakítása a minket körülvevő világról, Reflektív szemlélet kialakítása,
történések, jelenségek értelmezése, okainak több szempontból való elemzés képességének
kialakítása.
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Az anyagi világ jelenségeinek természettudományos szemléletű megismertetése.
A természettudományos műveltség mindennapi életben felhasználható képességeinek és
ismereteinek megalapozása.
Információforrások tudatos és kritikus használata.
Elköteleződés a természeti és a kulturális értékek, a kulturális sokszínűség megőrzése iránt.
Képesség kialakítása különböző tudományterületekről származó ismeretek integrálására,
önálló,

érvekkel

alátámasztott

véleményt

megfogalmazására,

törvényszerűségek,

összefüggések felismerésére, problémaközpontú feladatok megoldására, önálló ismeretszerzés
megtervezésére, egyes feladatok elvégzése során társaival való együttműködésre.

Kiemelt célok
A természet és a társadalom kölcsönhatásainak, összefüggéseinek megismerése nyomán
alakuljon ki a tanulókban a környezettudatos gondolkodás. Tudatosítsa a tanulókban, hogy a
Föld egységes rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él. Mutassa
meg, hogy az ember társadalmi-gazdasági tevékenysége során jelentősen átalakította, és ma
is alakítja környezetét. Tegye világossá a diákok számára, hogy a társadalmi-gazdasági és a
környezeti problémák megoldása a tudomány és a technika, a gazdasági és a politikai tényezők
összehangolását, és nemzetközi összefogást igényel.
A tantárgy tanítása elő kívánja segíteni a különböző társadalmi csoportok, nemzetiségek,
népek életformája, kultúrája, értékei iránti érdeklődés és tisztelet kialakulását.
Célunk továbbá, hogy a diákokban felkeltsük az igényt az őket körülvevő világ természeti és
társadalmi folyamatainak megértésére. Ennek érdekében képesek legyenek kérdések
feltevésére, gyakorlati problémák megoldására, illetve a megoldás megtervezésére. Egyszerű
mérések, vizsgálatok elvégzésére, az iskolában és terepen is. Szerezzenek gyakorlatot a
projektmunkában, tapasztalják meg a csoportban végzett tevékenység értékeit. Ezáltal
fejlesszék és erősítsék énképüket, gyakorolják az önreflexiót.
A természetismeret tantárgy tananyaga komplex és több szempontból is szemléletformáló,
amennyiben a környezeti jelenségeket, folyamatokat összefüggéseikben vizsgálja, részben a
természettudományok,

részben

a

társadalomtudományok,

valamint

az

egyéb

környezettudományok szempontjai szerint. A tananyag az általános természeti és társadalmi-
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gazdasági folyamatok térbeli és időbeli változásainak vizsgálatával, az összefüggések,
kölcsönhatások feltárásával valósítja meg a szemléletformáló szerepét.

1.

Kőzetburok, légkör, vízburok

A világegyetem és a Föld kialakulásának és történetének folyamata, elméletei és bizonyítékai.
A Föld belső szerkezete, kutatásának lehetőségei.
A lemeztektonikai események, jelenségek, következményei és okai a Földön.
A Föld felszínének formálódása. Külső és belső erők.
A kőzetburok anyagai, kémiai összetételük ásványok, kőzetek keletkezése.
Kőzetek képződése, előfordulása, felszínformáló és talajképző szerepe.
Ásványok gazdasági jelentősége, bányászatuk következtében történő környezetátalakítás
hatásai.
A megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának
legfontosabb gyakorlati kérdései.
Helymeghatározó szoftverek, a közeli és távoli környezetünket leíró adatbázisok ismerete és
használata.
A légkör kémiai összetétele és az azt alkotó gázok fontosabb tulajdonságai. A légkör
élőlényekre és élettelen környezetre gyakorolt hatásai. Légszennyező gázok, azok alapvető
tulajdonságai, valamint a környezetszennyezésének hatásai. A légkört érintő globális
környezeti problémák kémiai háttere és ezen problémák megoldási lehetőségei.
A napenergia felhasználási lehetőségei, a napkollektor és a napelem, a közöttük lévő
különbségek.
Az ózonpajzs szerepe a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban. Az éghajlatváltozás
kérdései, az üvegházhatás jelenségei a természetben, a jelenség erőssége és az emberi
tevékenység kapcsolata.
A legfontosabb természeti jelenségek (például légköri jelenségek, az égbolt változásai, a vízzel
kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és
törvényeken alapuló magyarázatai. A természet színeinek fizikai magyarázata A villámok
veszélyessége,

a

villámhárítók

működése,

a

helyes

magatartás

zivataros,
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villámcsapásveszélyes időben. A légnyomás változó jellege, a légnyomás és az időjárás
kapcsolata.
A föld vízkészlete, a sós és édesvíz előfordulása, a felszíni és felszín alatti vizek fajtái,
jelentőségük A természetes vizek legfontosabb kémiai összetevői a víz körforgásának és
tulajdonságainak tükrében. Példák vízszennyező anyagokra, azok forrására, a szennyezés
lehetséges következményeire. A víztisztítás folyamatának alapvető lépései, valamint a tiszta
ivóvíz előállításának módja.
A vízenergia hasznosításának lehetőségei, külföldi és hazai példák.
A víz, mint élettér, vízi ökoszisztémák jelentősége.

Tanulási eredmények:
A kurzus elvégzése után a tanuló ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit;
Összefüggéseiben értelmezi a lemeztektonika elméletével magyarázható jelenségeket,
vulkanizmus, földrengések, hegységképződés;
Felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági és
mindennapi életben való hasznosítására;
Érti a felszínfejlődést meghatározó belső és külső erők szerepét, hatását;
Érti a különböző kőzettani felépítésű területek eltérő környezeti érzékenysége, terhelhetősége
közti összefüggéseket;
Ismeri a Helymeghatározó szoftverek működési elvét, képes a rendelkezésére álló eszközökön
ezek használatára;
Ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza az ezekben bekövetkező
változások mindennapi életre gyakorolt hatását;
Ismeri az időjárás és az éghajlat elemeit, képes időjárást előrejelző térképeket értelmezni;
Felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket és tud a helyzetnek megfelelően cselekedni;
A légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat kritikusan elemzi, érveken alapuló
véleményt fogalmaz meg a témával összefüggésben;
Megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés következményeit, érti a
lokálisan ható légszennyező folyamatok globális következményeit; felméri egyéni felelősségét
a káros anyagok kibocsátásában, tudatosan törekszik saját kibocsátásának csökkentésére;
Magyarázza az éghajlatváltozás okait, valamint helyi, regionális, globális következményeit;
Ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, igazolja a felszíni és felszín alatti vizek
egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és gazdasági vonatkozásait,
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Érti a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét, védelmének szükségességét;
Ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és reálisan számol a várható
következményekkel;
Érti a szennyvízkezelés alapszabályait ismeri a leggyakoribb eljárásokat, tudatában van
személyes felelősségének;
Képes felmérni a természetes vizek ökoszisztémára gyakorolt hatásának jelentőségét;
Fogalmat alkot a világtenger bioszférában betöltött szerepéről;
Ismeri a hazai élővizeket leginkább veszélyeztető tényezőket;
Tudatosan törekszik saját életmódjával és fogyasztási szokásainak változtatásával a környezeti
károk csökkentésére.
2.

Életközösségek, Fenntarthatóság

Az egyed feletti szerveződési szintek.
Az élettelen környezet és az ember hatása a bioszférára.
A szén, az oxigén, a víz és a nitrogén körforgása az élő és az élettelen környezetben.
Populációk jellemzése és kölcsönhatásaik. Az életközösségek tulajdonságai, kölcsönhatásaik,
hazai képviselőik.
Ökológiai rendszerek jellemzése és működése. Az élővilág sokfélesége.
A környezetvédelem története. A környezettudatos magatartás fogalma.
A bioszféra jelene és jövője.

Egyéni és kiscsoportos projektek:
A forrásokból gyűjtött információk számítógépes prezentációban történő feldolgozása.
Prezentáció készítése az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a
következtetések bemutatására.
A projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző
médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoznak létre a
tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására.
A természetes és épített környezet fogalma.
Az ember hatása az ökoszisztémára, helyünk a bioszférában.
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A különböző típusú erőművek használatának előnyei és hátrányai valamint környezeti
kockázatai. Az atomreaktorok működése a radioaktív hulladékok elhelyezésének problémái. A
környezet szennyezésének leggyakoribb forrásainak fizikai vonatkozásai.
Felelős fogyasztás, tudatos életmód.
Bioüzemanyagok legfontosabb típusai.
Az emberiség legégetőbb globális problémái. (globális éghajlatváltozás, ózonlyuk, ivóvízkészlet
csökkenése, energiaforrások kimerülése), és azok kémiai vonatkozásai. Az aktuális kihívások
kémiai vonatkozásai (energiahordozók, környezetszennyezés, fenntarthatóság, új anyagok
előállítása).
A biológiai sokféleség fogalma, értéke, jelentősége.
A diverzitás védelmének fontossága, lehetőségei.
Környezetünk védelmének fontossága. Ismerkedés a „zöld” kémiával, környezetbarát
folyamatokkal. Pl. környezetbarát anyagok használata a háztartásban, lebomló anyagok,
intelligens textíliák stb. A környezetszennyező anyagok megismerése és hatásuk ismerete a
természetre.

Ismerkedés

olyan

kémiai

technológiákkal,

illetve

bizonyos

anyagok

felhasználásával, amelyeknek a környezetre gyakorolt hatásuk pozitív és/vagy negatív.
Egyéni és kiscsoportos projektek ( vásárlói szokások vizsgálata, tudatosság növelő anyagok
összeállítása, terjesztése a szűkebb és tágabb közösségi hálózatokon – blogok, vlogok)
Gyakorlati tevékenységek: mézelő növények nevelése, méhecskehotel készítés

Tanulási eredmények:
A kurzus elvégzése után a tanuló ismeri a fontosabb hazai szárazföldi és vizes életközösségek
típusait, azok jellemzőit és előfordulásait;
Megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti kölcsönhatások
típusait,
Érti

az

ökológiai

mutatókkal,

bioindikációs

vizsgálatokkal

megvalósuló

környezeti

állapotelemzések céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit;
Tapasztalatot szerez a legegyszerűbb módszerek alkalmazásában;
Ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok típusait és példáit;
Konkrét esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat;
Felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről;
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Érti a biológiai sokféleség fogalmát, ismer a meghatározásra alkalmas módszereket, értékeli a
bioszféra stabilitásának megőrzésében játszott szerepét;
Érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja az egyensúly
felborulásának lehetséges következményeit;
Érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét
életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez;
Érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, tudja, hogy a
folyamatok tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján lehetséges;
Értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi összefogások és
a hazai törekvések jelentőségét, döntéshozatalai során saját személyes érdekein túl a
természeti értékeket és egészség-megőrzési szempontokat is mérlegeli;
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IDEGEN NYELVEK
ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ
Általános célok és feladatok

Társadalmunkban a nyelvtudásnak kiemelt társadalmi, kulturális és gazdasági
jelentősége van. Ezzel párhuzamosan megnőtt a nyelvoktatás szerepe a nagyobb mobilitás, a
hatékonyabb nemzetközi kommunikáció, illetve az információ hozzáférhetőségének javítása
érdekében. A nyelvtudás és a nyelvhasználat segítségével elért tudás azonban nem csak az
interkulturalitást erősítheti, hanem a saját nemzeti azonosságtudatot, valamint az európai
közösséghez tartozás érzését. Az idegen nyelvek ismerete és használata mind a
továbbtanulásban,

mind

esélyhátrányokat,

javítja

a

munkavállalásban fontos szerepet játszik,
a

munkaerő-piaci

elhelyezkedés

esélyeit,

csökkenti

az

hozzájárul

a

foglalkoztatottság emelkedéséhez és az ország versenyképességének növekedéséhez.
A kerettanterv a nyelvtanítás követelményeit úgy alakította ki, hogy az felkészítse a
diákokat a fent említett, a modern társadalmakban felmerülő feladatokra, akár első, akár
második nyelvként választják ezt a tárgyat. A cél, hogy a tanulók megállják helyüket különböző
kommunikációs szituációkban, és tudják a nyelvet céljaik megvalósítására használni. Olyan
kommunikatív emberek képzése a feladat, akik egy adott idegen nyelvi szituációban, akár a
valódi, akár a digitális térben, képesek kreatívan és hatékonyan megnyilvánulni, illetve
használni a nyelvet személyes, vagy szakmai céljaik eléréséhez, ismeretek szerzéséhez.
A kommunikációs készségek fejlesztésekor nagy hangsúlyt helyezünk a személyiséget
fejlesztő célokra is, miközben magát az elsajátítható tudást adjuk át. A tanulók az órán
különböző társas szituációkban, a mindennapi életükhöz közelálló helyzeteken keresztül
gyakorolhatják az önkifejezés lehetséges formáit. Az órai társas helyzetek során a másokkal
való együttműködés ösztönzi a diákok személyiségének fejlődését pl. az empátia, a kölcsönös
odafigyelés területén.
Cél a tantárgyakkal szemben kialakult gátak, negatív hozzáállás és frusztráció
csökkentése, megszüntetése, és így - a lehetőségekhez mérten - igyekszünk segíteni a
nyelvekhez való pozitív viszony kialakítását. Ehhez elengedhetetlen a tanulók nyelvtanulási
tapasztalatainak és igényeinek folyamatos feltárása, és az egyéni különbségek megismerése.
Idegen

nyelvek

tanulása

elképzelhetetlen

az

adott

népek

kultúrájának

és

hagyományainak megismerése nélkül. Ezért érdekes, mindennapi életből vett anyagokkal
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igyekszünk felkelteni és fenntartani a diákok érdeklődését, valamint bővíteni tudásukat,
rálátásukat a célnyelvi ország kultúrájára, ami hozzájárul a nyitott, befogadó életszemlélet
kialakulásához.
Célunk, hogy a diákok a hétköznapi életben felhasználható, hasznosítható nyelvi
ismeretekkel

rendelkezzenek,

valamint

elsajátítsák

az

önálló

nyelvfejlesztéshez

elengedhetetlen stratégiákat, amelyek ösztönözhetik őket az egész életen át tartó tanulásra.
Második idegen nyelv órakeretének - tekintettel a célcsoport egy részének helyzetére,
nehézségeire, akiknek, egy idegen nyelv megtanulása is nehézséget jelent(het), a Nat által
lehetővé tett átcsoportosítására lehetőség van az első idegen nyelv órakeretébe.

Kiemelt célok

Legfontosabb célunknak tartjuk, hogy a diákok saját haladási ütemükben tanulhassák a
nyelvet. Figyelembe véve a diákok idegen nyelvekkel és azok tanulásával kapcsolatos félelmeit
és fenntartásait, kommunikációs képességeit, személyiségét, érdeklődését, ismereteit,
biztosítjuk, hogy a számukra legmegfelelőbb tempóban érhessék el az általuk kitűzött célt.
Az idegen nyelvi képzés célja, hogy a tanulók egy kötelezően választott idegen nyelvet
(első idegen nyelv) tanulva eljuthassanak - az Európa Tanács skálájához igazodva - a B2
szintre, mely egyben az érettségi követelményben meghatározott kimeneti szint. Az első
idegen nyelvből a tanulók képesek lehetnek elérni a KER szerinti B2 szintet, de legalább a
középszintű nyelvi érettségit (B1 szint) teljesíteni kell. Lehetőség van arra is, hogy a közép
szintet kihagyva emelt szinten vizsgázzanak, vagy a közép szint után szintemelővel tegyék le
azt. A második idegen nyelvből a minimális elvárás a KER A2 szint elérése.
Fejlesztési célok /Kompetenciák

A kerettanterv kapcsolódik a Nemzeti alaptantervben célként megjelölt tanulói
kompetenciákhoz, azaz a tanulás kompetenciájához, a digitális, a matematikai, gondolkodási,
a személyes és társas kapcsolati kompetenciákhoz, a kreatív, önkifejezés, kulturális tudatosság
kompetenciájához, valamint a munkavállalói, vállalkozói kompetenciákhoz. Ezek fejlesztése
érdekében az idegen nyelv oktatatás fontos célként tűzi ki a következőket.
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- Érdeklődés felkeltése a célnyelv iránt, illetve a nyelvhez való pozitív viszony kialakítása,
önbizalom, önbecsülés növelése, illetve a nyelvvel kapcsolatban fennálló félelmek, frusztrációk
és gátak csökkentése a felszabadult, bátorító, és biztonságos légkör megteremtésével, amely
lehetővé teszi, hogy a tanuló meg merjen szólalni, és gondolatait spontán kifejezze a célnyelv
használatával.
- Különböző kommunikatív eszközök használatának inspirálása, 21. századi, akár digitális
eszközök és tartalmak beépítése a nyelvtanulás folyamatába, utat adva a tanulók
kreativitásának, és fejlesztve ezzel önálló problémamegoldó képességeiket, tanulási
kompetenciájukat, és felkészítve őket az önálló tanulásra.
- A diákok mindennapi életében előforduló szituációkban az idegennyelv-használat előnyeire
való rávilágítás, s a készségek, képességek gyakori, aktív használatának ösztönzése, a
kommunikációs kompetenciák erősítése. A tanuló minél többet szembesüljön a nyelv
használatának szükségességével, s ne úgy tekintse a nyelvet, mint egy tantárgyat, hanem mint
az emberek közti értékes kommunikáció eszközét, amelynek segítségével gondolatait,
véleményét, információt, tudását tudja megosztani társaival.
- A kulturális kompetencia fejlesztése. A nyelvtanulás során a tanuló betekintést nyer más
kultúrákba, ami hozzájárul az interkulturális tudatossághoz, készségekhez. Ennek gyakorlati
haszna a hatékonyabb kommunikáció, távlati eredménye pedig tapasztalatszerzés saját
kultúránkon kívüli kultúrákról, amely közelebb visz megismerésükhöz, megértésükhöz. A tanuló
nyitottabbá válik egy más kultúra új élményeinek befogadására, aminek segítségével,
gazdagabb, összetettebb, nyitottabb és befogadóbb személyiséggé fejlődhet.
- Fontos szempont az oktatás során, hogy a tanulók felismerjék, hogyan tudják alkalmazni,
illetve hogyan lehet segítségükre a célnyelv más ismeretek elsajátítása, más tantárgyak
tanulása során, illetve, hogyan tudják használni a más tantárgyak keretében szerzett
ismereteiket a nyelvtanuláshoz.
- Sok diák számára nehézséget okoz a vizsgaszituációban megkövetelt kommunikáció, ezért
tudatosan fel kell őket készíteni, hogy képesek legyenek a szituációt kezelni. Egy
vizsgaszituációban való jártasság idegen nyelven jelentős előnyt jelenthet a továbbtanulásban,
és a munkavállalás során.
- A való életben a nyelvi készségek általában nem izoláltan jelennek meg: gyakran előfordul,
hogy egy emailre szóban válaszolunk, egy újságcikkre, rádióműsorra írásban reagálunk stb.
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Éppen ezért fontos, hogy a nyelvi készségeket lehetőleg a nyelvórán is integráltan fejlesszük
digitális és nem digitális felületeken egyaránt.
A képzés módszere

Az eddig említett céloknak, a tanulóközpontú oktatás feltételeinek a kurzusrendszerben
való oktatással lehet igazán eleget tenni. A nyelvtanítás sajátosságai miatt, az idegennyelvtanítás eltér a többi tantárgytól abban, hogy a kurzusok sorrendje kötött. Az egyes kurzusok
nem választhatóak szabadon, hanem a diákok i) aktuális adott idegen nyelvi kommunikációs
készségeik, és képességeik, ii) - mentális állapota, iii) nyelvvel kapcsolatos elképzelései, iv)
különböző életkorbeli, csoporton belül betöltött szerephez fűződő sajátosságai határozzák
meg, hogy mely kurzusokat választhatják. A középiskolába újonnan bekerülő diákok tudásukat
készségeiket,

életkori

sajátságaikat,

nyelvtanulással

kapcsolatos

tapasztalataikat,

elképzeléseiket illetően meglehetősen heterogén képet mutatnak, ezért a nyelvoktatás nem
támaszkodhat közvetlenül a már megszerzett ismeretekre, hanem a diákok aktuális
tudásszintje, meglévő készségeik és nyelvvel kapcsolatos céljaik együttesen határozzák meg a
tanulási folyamat kiindulópontját, és a tanuló csoportokat.
Az idegen nyelvi kommunikációs kompetencia tekintetében linearitást, azaz egymásra
épülést mutatnak a kurzusok. Tanulmányaik során a tanulók a kommunikációs céljaik
megvalósításában egyre magasabb szintre jutnak el, amely szintek nem felcserélhetőek. A
kerettanterv a szinteket a NAT szerint, az érettségi követelményekben is célként kitűzött KER
szintrendszer alapján határozza meg. Egyik szintről a másikra a diákok meghatározott számú
kurzusokon keresztül jutnak el. Ez a felosztás keretet biztosít arra, hogy az egyes csoportok,
egyének a saját haladási ütemüknek megfelelően haladjanak egy-egy hosszabb tanulási
időszak folyamán (pl. 1-4. kurzus), és csak ezek végén, egy-egy szint elérésével legyen a
továbblépés feltétele egységes.
Az idegen nyelvet első helyen választó tanulók tanulmányaik végére felkészülnek
legalább a KER B1 nyelvi szintű, középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres
teljesítésére, ugyanakkor a kurzusok végső kimeneti célja a KER szerinti B2 nyelvi szint, ezen
belül a továbbtanulni szándékozó tanulók felkészülnek az emelt szintű érettségi vizsga sikeres
teljesítére. Mivel az idegen nyelvet első helyen választó tanulók hozott nyelvtudása
általánosságban A2 szintnek felel meg, ezért az első kurzus már ezen a szinten indul. Szükség
esetén a tanulóknak lehetőségük van egy 0. kurzusra, ahol a cél a minimális nyelvi
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kompetenciák elsajátítása, tulajdonképpen a nyolcadik osztály végén elvárható tudásszint
elérése.
A második idegen nyelv tanulásában elég a KER szerinti A2 szintet elérni, amit kevesebb
számú kurzus elvégzésével tudnak teljesíteni. Amennyiben választott érettségi tantárgyként a
második idegen nyelvet jelölik meg, akkor a követelmények természetesen az első idegen
nyelvi követelményekkel megegyezőek.
A témakörök, a kommunikációs szándékok, és a nyelvtani kompetencia tekintetében
azonban nincs ilyen mértékű kötöttség. A különböző témák és nyelvtani szerkezetek, a
különböző szinteken újra és újra megjelenhetnek, s meg is jelennek, természetesen eltérő
nehézségi fokon. Ezzel biztosítható a rendszer átjárhatósága.
Az egyes kurzusokon előforduló témakörök a NAT ajánlott témakörei közül kerülnek ki,
igazodva az érettségi követelményekhez és szem előtt tartva az aktuális tanulócsoport
érdeklődési körét, mentális beállítottságát.

FŐ TÉMAKÖRÖK
1. Személyes témák és szituációk: család, kapcsolatok
2. Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk: otthon, lakóhely és környéke,
időjárás
3. Közéleti témák és szituációk: média, közügyek
4. Osztálytermi témák és szituációk: iskolarendszer, tanulás, tantárgyak
5. Kereszttantervi témák és szituációk: állatvilág, természetvédelem, technológiák,
felfedezések, történelmi, földrajzi témák
6. Interkulturális, országismereti témák: Magyarország és a célnyelvi országok
kultúrája, utazás, turizmus, turisztikai látványosságok,
7. Aktuális témák
8. Célnyelvi vonatkozások: kulturális különbségek, ételek, ünnepek, szokások,
nyelvtanulás
9. Szórakozás: hobbi, nyaralás, szabadidő, kedvenc sport
10. Ismeretszerzés, tudásmegosztás: tudomány és technológia, kommunikáció
11. Ifjúsági irodalmi szövegek, populáris kultúra szövegei: zene, történetek, film,
színház,
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12. Ismeretterjesztő

szövegek,

tényközlő

szövegek:

célnyelvi

hírcsatornák,

ismeretterjesztő videók szövegek, különböző digitális és nem digitális tartalmak
feldolgozása
13. Személyes interakcióhoz, élményekhez kapcsolódó szövegek: közösségi oldalak,
levél, email
14. Pénzügyek: számok, mennyiségek, fizetési eszközök, megtakarítások, adó
15. Karrier és munka: pályaválasztás, diákmunka, jövőbeni tervek, továbbtanulás,
álláslehetőségek, interjú
Kiemelten fontosnak tartjuk a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak
között átívelő szemléletet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az
idegen nyelven megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Ez részben a
nyelvórán megjelenő kereszttantervi témákon, részben pedig projektfeladatokon, idegen
nyelvi felületről történő információgyűjtésen a szaktantárgyakhoz, internetes kutatómunkákon
keresztül valósulhat meg, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.
Ahhoz, hogy a tanulók interakciókban részt tudjanak venni, nem elég az, hogy adott
témáról ki tudják fejteni nézeteiket. Hogy egy beszélgetésbe be tudjanak kapcsolódni néhány
szóval, vagy egy-két mondattal, illetve, hogy reagálni tudjanak az elhangzottakra, meg kell
ismerkedniük a társas viselkedés szabályaival. Meg kell tanulni beszélgetést kezdeményezni,
udvariasan szót kérni, átadni a szót a beszélgetőpartnernek, figyelmesen hallgatni a másikat
és lezárni a beszélgetést. Tudni kell, hogy kivel milyen hangnemet illik megütni, mi számít
viccnek, mi durvaságnak. Hangsúlyos szerepe van ezért a tanórán a nyelvi eszközök
funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan
jelennek meg a tanítás - tanulás folyamata során. Ezen nyelvi funkciók tanításának sorrendje
a témakörökhöz hasonlóan szabadon választható.
Ugyanez mondható el a nyelvi elemek, struktúrák tanításáról. A nyelvi kompetenciák
tekintetében a tapasztalatok szerint a szorosan nem egymásra épülő nyelvtani szerkezeteket
egymástól függetlenül, nem egymásra építve is lehet tanítani, ami hozzájárul a nyelvtanítás a
tanulócsoport tudásszintjéhez és érdeklődési köréhez szabhatóságához. Különösen fontos ez
azoknak a tanulóknak az esetében, akik már sokat tanulták a nyelvet, de sokat elfelejtettek,
vagy bizonyos szerkezeteket bár ismernek, de hibásan használnak, avagy korábbi negatív
tapasztalataik miatt bizonyos szerkezetek használatát mellőzik, esetleg teljesen elutasítják. A
kurzusok során a tanulók megismerkednek az összes kötelező nyelvi funkcióval és nyelvi
elemmel, amelyeket a tanulóknak témakörtől vagy választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell
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sajátítania. Minden kurzuson az újabb elsajátítandó nyelvi szerkezetek mellett természetesen,
újra és újra előkerülnek a korábbi kurzusokon tanult nyelvi elemek, elősegítve azok rögzülését,
ösztönözve használatukat. A különböző szinteken előírt nyelvi elemek, grammatikai struktúrák
gyűjteménye eltér a különböző nyelvek esetében, ezért ezeket a kerettanterv nem kurzusokra
lebontva, hanem az elérendő szintekhez igazítva nyelvenként összefoglalva jeleníti meg.
A nyelvi tartalmak és eszközök átadása kontextusba ágyazottan, szövegek alapján,
konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik.
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az
alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is
illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A nyelvtanulók képessé válnak arra, hogy a
szövegeket megértsék, és az azokból kinyert információkat fel tudják használni saját
kommunikációs céljainak megvalósítására. A kommunikációs stratégiák egy adott szituációban,
valamint a szükséges nyelvi funkciók természetesen erősen függenek a célnyelvi konvenciók,
szabályok ismeretétől, ezért a célnyelvi kultúrával kapcsolatos ismeretek tanításának
kiemelkedő szerepe van az idegen nyelvtanítás során, ilyen módon is erősítve a tanulók a saját
és más kultúrákkal szembeni tudatosságát.
A tanórákon a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, nyelvi és kognitív
szempontból is kihívást jelentő feladatokat oldanak meg. A nyelvi és nem nyelvi készségeket
integráltan fejlesztjük. A változatos munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási
technikák alkalmazása az órán, valamint a stresszmentes, jó hangulatú tanulási környezet
segítik a tanulót abban, hogy szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban.
A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében megismertetjük a tanulókkal a
tanórán

kívüli

nyelvhasználati

és

nyelvtanulási

tevékenységeket,

ismeretszerzési

lehetőségeket, (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű
színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.), melynek révén a tanuló nyelvtanulási céljai
élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását, feltételezik
és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást.
A tankönyvválasztás szempontjai

A kerettantervben megfogalmazottak szerint a diákok nem egy konkrét tankönyvből
tanulnak. A tanárok a kommunikatív nyelvoktatást preferáló tankönyvek széles skálájából
válogathatnak a tanulók igényei és szükségletei szerint. A tankönyvek mellett fontosnak tartjuk
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más kiegészítő nyelvtani, szókincs, és egyéb készségeket fejlesztő könyvek használatát,
valamint hangzóanyagok, különböző médiaeszközök, az Internet, és egyéb, a tanulók
érdeklődésének megfelelő elbeszélések, prózai alkotások, versek, dalok használatát.
Tanulási eredmények
Az első élő idegennyelvi kerttanterv a NAT-ban is célként kitűzött kimeneti KER B2 szintre
azokat a tanulókat, akik az általános iskolából a KER szerinti A2 szintű nyelvtudással érkeznek
8 kurzuson keresztül készíti fel. A 9. kurzus az érettségi vizsga típusfeladatainak
begyakorlásával a tudásukat tovább mélyíti, illetve felkészíti őket a vizsgaszituációban való
helytállásra, ezzel segítve őket, hogy az érettségi vizsga követelményeit a legjobb eredménnyel
teljesíteni tudják akár emelt akár közép szinten vizsgáznak. Azoknak a tanulóknak, akik új
idegen nyelv tanulását kezdik meg a középiskolában szükséges elvégezniük egy kiegészítő, 0.
kurzust, amely során elsajátítják a minimális nyelvi kompetenciákat.
A kerettanterv meghatározza az egyes kurzusok kimeneti követelményeit, kurzusokra
bontva az elvárható nyelvi funkciók listáját, illetve a szinthez igazodó, a kurzus során előforduló
tartalmi egységeket, témákat. A nyelvi elemek, struktúrák listája idegen nyelvenként
specifikus, ezért ezeket a kerettanterv külön, nyelvek szerinti bontásban az elérendő szintekhez
igazítva tárgyalja. A nyelvi funkciók, elemek és témák tekintetében azonban fontos leszögezni,
hogy mindez inkább csak irányadó lehet. Előfordulhat, hogy valamelyik csoport előbb tanul a
baráti körről, és csak később az otthonról, lakóhelyről, ez függhet a tanár döntésétől, a
tankönyvtől, amit a csoport használ és természetesen a diákok érdeklődési körétől is. A
lényeges az, hogy a felsorolt követelmények mennyiségükben irányadóak, illetve abban, hogy
a tanulmányok során milyen témaköröknek kell előkerülnie.
A kerettanterv kurzusonként javasolt tevékenységi formákat is megjelenít, amelyek a
Nemzeti alaptantervben megadott kompetenciák fejlesztésében a tanár segítségére lehet.
0. kurzus

Ajánlott óraszám: 72 óra
A kurzus végére a tanuló képes a legegyszerűbb utasításokat, kéréseket megérteni és azokra
válaszolni, illetve egyszerűbb kérdéseket feltenni. A legalapvetőbb szavakat, kifejezéseket
felismeri írott szövegben és le is tudja írni azokat, illetve egyszerűbb mondatokba is képes
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foglalni őket. Ismerős, alapvető helyzetekben, akár személyesen, akár telefonon vagy digitális
csatornákon többnyire érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével.
Beszédkészség /Szövegalkotás és szóbeli interakciók:
A tanulók képesek egyszerűbb utasításokat, kéréseket, és kérdéseket megérteni és
̶

azokra egyszerű választ adni, vagy reagálni.
Beszédében
̶

a

nyelvi

hiányosságaiból

adódó

félreértések

elkerülése,

vagy

nyomatékosítás végett, kreatívan használja a kommunikáció egyéb eszközeit
segítségként.
̶

Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél a tanult témákról.
̶

Elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a
cselekményt lineárisan összefűzve.
A tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
̶

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben.
Kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást;
̶

Íráskészség/ szövegalkotás és írásbeli interakciók:
⮚

Magukról, közvetlen környezetükről, képesek írásban pár egyszerű, jól begyakorolt
tőmondatban információt adni a tanult nyelvi formulák felhasználásával.

⮚

A tanult szavakat helyesen írják le.

⮚

Rövid üzeneteket ír, megoszt írásban információkat egyszerű nyelvi elemek
felhasználásával, és írásban reagálni tud egyszerűbb kérdésekre.

⮚

Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít.

Beszédértés és hallott szöveg értése:
⮚

A tanulók képesek a hozzájuk intézett egyszerűbb utasításokat, kéréseket és
kérdéseket megérteni, különösen, ha a beszéd tagolt jól érthető, és segítségként egyéb
kommunikációs eszközök is kísérik, vagy támasztják alá az információt.

⮚

Képesek a tanult szavakat hallás után megérteni és leírni helyesen.

⮚

Megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális
felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát.

⮚

Megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket.

Szövegértés /olvasott szöveg értése/
⮚

A tanult szavakat, nyelvi formulákat írott szövegben is felismerik, s képesek
segítségükkel rövid rendkívül egyszerű szövegek tartalmára következtetni

⮚

Összetett írott instrukciókat értelmez.
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⮚

Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat.

⮚

Megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg lényegét.

⮚

Egyszerűbb funkcionális szövegben megtalálja, kiszűri a számára fontos információt.

Információ közvetítés /szóban, írásban
Kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
̶

Mindennapi nyelvhasználat: Szociolingvisztikai megfelelés
Kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
̶

elégedetlenséget
Pragmatikai megfelelés
Alapvető kötőszavakat használ, Időbeli utalásokat tesz
̶

Kommunikációs szándék
⮚

Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri
vagy visszakérdez

⮚

Nem verbális eszközökkel segíti a kommunikációs cél megvalósulását

Önálló nyelvtanulás
⮚

Hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre

⮚

Hosszú távú nyelvtanulási célokat fogalmaz meg. Célja elérése érdekében foglalkozik a
célnyelvvel

⮚

Nyelvi haladását fel tudja mérni

⮚

Digitális felületeket szórakozás céljából időnként idegen nyelven is használ

Interkulturalitás, Országismeret
⮚

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal

Elsajátítandó nyelvi funkciók:
— megszólítás; személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás
— köszönés, elköszönés;
— bemutatás, bemutatkozás; telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés
— érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;
— engedélykérés és arra reagálás, köszönet és arra reagálás; bocsánatkérés és arra
reagálás;
— sajnálkozás; öröm; elégedettség, elégedetlenség; csodálkozás;
— információkérés, információadás;
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— igenlő vagy nemleges válasz, tudás, nem tudás; - bizonyosság, bizonytalanság;
— kérés; tiltás, felszólítás;
— segítségkérés és arra reagálás,
— szükségesség kifejezése, lehetőség kifejezése
— szándék, kívánság kifejezése
— dicséret, kritika kifejezése
— dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése
— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének, betűzés kérése, betűzés
— meghívás és arra reagálás
— egyetértés, egyet nem értés
— egymást követő események leírása
Kurzuson előforduló témák és szókincs:
— Személyes témák: családi kapcsolatok, környezetében lévő emberek jellemzés
— Közvetlen környezet és természet: otthon, hely, ahol él
— Tanórai környezet
— Nyaralás, utazási élmények
— Közügyek, szórakozás: hobbi
— Nyelvtanulás és a célnyelv
— Interkulturális témák, Kereszttantervi témák
— Aktuális témák
— Tudás megszerzése és átadása
Javasolt tevékenységek:
— projektmunka egyénileg: PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása,
egyszerű

szóbeli

prezentáció,

vagy

kiselőadás

készítése

bármelyik

témához

kapcsolódva. Választott témából scrapbook, poszter készítése
— projektmunka

csoportban:

üres

lakás

berendezése

és

bemutatása,

film/beszámoló/társasjáték készítése, útikönyv készítése, prospektus, reklám, plakát
készítése, fordított tanóra, kurzus végi előadás készítése, iskolai híradó, magazin,
időjárásjelentés készítése célnyelven
— levél írása egy kellemes/kellemetlen élményről bármely témához kapcsolódóan
— kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése a különböző témákban
— Szerepjáték: interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. szituációs gyakorlat gyors
étteremben/utazási irodában, útbaigazítás kérése és adása
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— quiz játék, versenyek készítése a különböző témákban
— órai feladatok:
o

történetfeldolgozása (pl. igaz/hamis’ mondatokkal)

o

történet átalakítás (pl. más személyben, más időben)

o

képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése

o

Könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése

— közös popzenehallgatás filmnézés a célnyelven
— írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan összefűzve
— a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése
— keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival
— ’csoportchat’

Második idegen nyelvet nem választó diákok esetében plusz órakeret használható fel.
1. kurzus

Ajánlott óraszám: 48 +24 óra szükség esetén felhasználható
A kurzus végére a tanuló megérti a közvetlen környezetéhez kapcsolódó kifejezéseket, képes
ezen témákban egyszerűbb nyelvi eszközökkel kifejezni magát, valamint begyakorolt nyelvi
helyzetekben kommunikál bármilyen csatornán. Képes a vele kapcsolatos eseményekről
egyszerűen beszámolni, hétköznapi egyszerűbb feladatokat megoldani idegen nyelvi
környezetben. A tanult nyelvtani szerkezetek helyes használatára még erőteljesen figyelnie
kell, ezért még többször vét hibát.
Beszédkészség /Szövegalkotás és szóbeli interakciók:
A tanuló képes érdemben reagálni olyan egyszerűbb, begyakorolt szituációkban,
̶

amelyekkel mindennapjai során szembesülhet.
̶

Egyszerűbb kéréseket, és kérdéseket megért, és azokra képes reagálni.
̶

Beszédszándéka megvalósítása érdekében, kreatívan képes alkalmazni különböző,
ismert kommunikációs eszközöket és stratégiákat a nyelvtani szerkezetbeli, és

̶

szókincsbeli hiányosságaiból adódó nehézségeinek áthidalására.
Beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a
cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel
történő rövid jellemzésével, bár még beszédében sokszor szünetet tarthat, amikor a
kifejezéseket keresgéli, vagy mondanivalóját helyesbíti.
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Előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének
̶

megfelelő ismert témáról folytatott egyszerűbb beszélgetésben;
̶

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt.
̶

Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél a tanult témákról.
̶

A tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak
megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben.
Kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást.

̶

Íráskészség/ szövegalkotás és írásbeli interakciók:
⮚

Egyszerűbb formanyomtatványokat képes kitölteni.

⮚

Irányított fogalmazást, vagy minta alapján rövid levelet tud írni a tanult témákban a
begyakorolt szavak és nyelvtani szerkezetek felhasználásával.

⮚

Képes megfogalmazni élményeit és a vele történt eseményeket;

⮚

rövid e-mailt, magánlevelet képes írni;

⮚

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír;

⮚

megoszt írásban információkat egyszerű nyelvi elemek felhasználásával, és írásban
reagálni tud egyszerűbb kérdésekre;

⮚

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít.

Beszédértés és hallott szöveg értése:
⮚

A tanulók képesek a hozzájuk intézett egyszerűbb utasításokat, kéréseket és
kérdéseket megérteni, különösen, ha a beszéd tagolt jól érthető,

⮚

Megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát.

⮚

Megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;

⮚

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során

Szövegértés /olvasott szöveg értése/
⮚

Egyszerűbb mondatokat, tanult szerkezeteket, szavakat, nyelvi formulákat írott
szövegben is felismerik, s képesek segítségükkel rövid, egyszerűbb szövegek
tartalmára következtetni;

⮚

felfigyel és értelmezni tudja azokat az egyszerűbb szlogeneket és feliratokat,
amelyekkel mindennapi élete során találkozik.

⮚

Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat.

⮚

Megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg lényegét.

⮚

Funkcionális szövegben megtalálja, kiszűri a számára fontos információt.

Információ közvetítés /szóban, írásban
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⮚

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit

⮚

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;

⮚

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi
interakciók során;

⮚

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;

Mindennapi nyelvhasználat: Szociolingvisztikai megfelelés
⮚

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében
tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a
hozzá intézett célnyelvi kérdésekre;

⮚

A beszéde által kiváltott hatást, reakciót értelmezni tudja
Pragmatikai megfelelés
Alapvető kötőszavakat használ, Időbeli utalásokat tesz

̶

Kommunikációs szándék
⮚

Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri
vagy visszakérdez

⮚

Nem verbális eszközökkel segíti a kommunikációs cél megvalósulását

⮚

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;

⮚

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a
mondandóját;

⮚

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére
álló nyelvi és stratégiai eszközöket;

⮚

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat;

Önálló nyelvtanulás
⮚

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít

⮚

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően,

⮚

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;

Interkulturalitás, Országismeret
⮚

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal

⮚

tájékozódik a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban;

Elsajátítandó nyelvi funkciók
— bemutatás, bemutatkozás,
— öröm kifejezése
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— elismerés kifejezése
— sajnálat kifejezése
— elégedettség, elégedetlenség kifejezése
— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén
— segítségkérés és arra reagálás
— segítség felajánlása és elfogadása
— beszédszándék jelzése beszélgetés közben
— útbaigazítás, tájékozódás
— udvarias kérések, kérdések
— információ kérés, információadás
— dolgok, személyek megnevezése, leírása;
Kurzuson előforduló témák és szókincs:
— személyes témák: emberek, család, kapcsolatok, barátok, életmód
— Helyek leírása: lakókörnyezet, otthon természet
— Célnyelvi vonatkozások: kulturális különbségek, ételek
— Közügyek, szórakozás mindennapi szituációk: pl. boltban, postán, étteremben
Javasolt tevékenységek:
— projektmunka egyénileg: PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása,
egyszerű

szóbeli

prezentáció,

vagy

kiselőadás

készítése

bármelyik

témához

kapcsolódva. Választott témából scrapbook, poszter készítése, családfa készítése,
— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok a célnyelvi országokban
o

különbségek, hasonlóságok

o

idős családtagok helyzete a különböző országokban

o

a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más?

— Szerepjáték: pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, telefonos beszélgetések különböző
szakemberekkel
— Közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök, életmód, kedvenc ételek
— Vitakészség fejlesztése: vidéki-városi élet előnyei és hátrányai, Háziállatok előnye
hátránya
2. kurzus

Ajánlott óraszám: 48 óra +24 óra szükség esetén felhasználható
A kurzus végére a tanuló szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi
tartalmakat valós nyelvi interakciók során digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot
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szöveget szóban és írásban; érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek
beiktatásával
Beszédkészség /Szövegalkotás és szóbeli interakciók:
̶

egyszerű módon kommunikálni tud idegen nyelven.
̶

képes feltenni, és megválaszolni egyszerű kérdéseket, megállapításokat.
̶

ha értési, vagy kifejezési problémái adódnak, képes a célnyelven segítséget kérni, s így
rövidebb, társalgásban részt venni, különösen, ha a beszélgető partner segítőkész.
⮚

tanult témákról és cselekvésekről pár mondatos, egyszerű leírást tud adni, amelyek
többnyire különálló fordulatokat tartalmaznak.

⮚

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai
tevékenységekben

⮚

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles
körének használatával;

⮚

előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének
megfelelő ismert témáról folytatott egyszerűbb beszélgetésben

⮚

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt

⮚

nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó témákban a tanult
nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;

⮚

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést

Íráskészség/ szövegalkotás és írásbeli interakciók:
⮚

Üzeneteket, képeslapokat tud írni barátainak. Begyakorlott kötött fordulatokat használ,
és többnyire különálló egyszerű mondatokban fogalmaz, az előforduló összetett
mondatokat pedig legtöbbször az „és” „de”, „akkor” kötőszavak kapcsolják össze.

⮚

Szótár segítségével összetettebb levelet, e-mailt meg tud írni.

⮚

írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét.

⮚

irányított fogalmazást, vagy minta alapján rövid levelet tud írni a tanult témákban a
begyakorolt szavak és nyelvtani szerkezetek felhasználásával.

⮚

képes megfogalmazni élményeit és a vele történt eseményeket.

⮚

megoszt írásban információkat egyszerű nyelvi elemek felhasználásával, és írásban
reagálni tud egyszerűbb kérdésekre

Beszédértés és hallott szöveg értése:
⮚

képes közepesen hosszú, tagolt, de összefüggő beszédet követni, amennyiben annak
szókincse és nyelvi elemkészlete nem tér el jelentősen a diák tanult készletétől.

214

⮚

Tud következtetni a tanultak felhasználásával egyes esetleg nem ismert nyelvi elem
jelentésére,

⮚

Felfigyel a környezetében hallott autentikus szövegekre, amelyekkel mindennapi élete
során többször találkozik, és megérti a lényegét

⮚

Megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket

⮚

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során

Szövegértés /olvasott szöveg értése/
⮚

Egyszerűbb olvasott szövegből képes a számára lényeges információt kiszűrni, bár
szükség szerint többször újra olvassa,

⮚

fogalmat tud alkotni a nem túl komplex információs anyagok, leírások tartalmáról, fő
gondolatáról.

⮚

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben

⮚

ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak
jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését;

⮚

Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz
kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat;

Információ közvetítés /szóban, írásban
⮚

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi
interakciók során;

⮚

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;

⮚

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak
megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki;

Mindennapi nyelvhasználat: Szociolingvisztikai megfelelés
⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
ok-okozat viszony vagy cél meghatározását;

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
emlékezést és nem emlékezést.

⮚

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében
tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon
a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre;

⮚

A beszéde által kiváltott hatást, reakciót értelmezni tudja
Pragmatikai megfelelés
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⮚

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad.

⮚

Időbeli utalásokat tesz, ezáltal nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is
elbeszél;
Kommunikációs szándék

⮚

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat;

⮚

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;

⮚

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a
mondandóját;

⮚

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére
álló nyelvi és stratégiai eszközöket;

Önálló nyelvtanulás
⮚

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít

⮚

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően,

⮚

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;

⮚

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra

⮚

szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ.

⮚

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat
összekapcsolja egyéb ismereteivel;

Interkulturalitás, Országismeret
⮚

alkalmazza

a

célnyelvi

kultúráról

megszerzett

ismereteit

informális

kommunikációjában;
⮚

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi
közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között;

⮚

tájékozódik a célnyelvi országok jellemzőiről, sajátosságairól;

Elsajátítandó nyelvi funkciók
— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése
— üdvözletküldés
— elemek összekapcsolása szóban
— mondandó összefoglalása
— emlékezés, nem emlékezés kifejezése
— reklamálás
— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén
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— érdeklődés, érdektelenség kifejezése
— bosszúság kifejezése
Kurzuson előforduló témák és szókincs
— Személyes témák: életmód, egészség, sport
— Nyaralás, utazás, szabadidő, sport, mozi, színház
— Interkulturális témák: ételek, hazai és célnyelvi konyha, életmód
— kereszttantervi témák: kedvenc tantárgy, földrajzi témák
— Közügyek, szórakozás: Történetek, film, könyv
Javasolt tevékenységek:
— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:
o

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése

o

felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése

— Internetes kutatás
o

Érdekes, szokatlan szállások

o

Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban

— Felmérés készítése az osztályban:
o

Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont?

o

Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.)

— Vitafórum
o

egyéni vagy társasutazás?

o

üdülés vagy aktív nyaralás?

— Szituációs játék
o

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés,

o

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről
— Játék:
o

Leírás készítése/receptek – magyar vagy célnyelvi ország specialitása?

o

kvíz különböző országok étkezési szokásairól

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba
— Projekt munka (egyéni)
o

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához

o

(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más
tudásterület témaköreiről

— Vitafórum
o

melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben?
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o

kell-e a mindennapos testnevelés?

o

fontos-e a zene és a tánc?

o

kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?

— Játék
o

szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a
leghosszabb lista?

3. kurzus

Ajánlott óraszám: 48 óra +24 óra szükség esetén felhasználható
A tanuló használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban
és a hozzájuk tartozó szituációkban.
Beszédkészség /Szövegalkotás és szóbeli interakciók:
Ismerős és közvetlen információcsere lebonyolítására képes, jól boldogul a
̶

mindennapos, gyakorlati szituációkban
̶

képes egyszerű, tényszerű információ megszerzésére és továbbadására.
̶

Egyszerű leíró nyelv használatával összehasonlításokat tud alkotni.
̶

ismert, vagy az érdeklődési körébe tartozó témákkal, hétköznapi tevékenységekkel
kapcsolatos kérdéseit, gondolatait, és adott kérdésekre adott válaszait önállóan meg
tudja fogalmazni.
Bizonyos árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre odaillő árnyalt választ tud adni, s
̶

így egyszerűen, de hatékonyan képes társadalmi kapcsolatokat létesíteni, és társasági
érintkezést fenntartani.
ha értési, vagy kifejezési problémái adódnak, képes a célnyelven segítséget kérni, s így
̶

rövidebb, társalgásban részt venni, különösen, ha a beszélgető partner segítőkész.
⮚

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai
tevékenységekben

⮚

nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó témákban a tanult
nyelvi eszközökkel, bár időnként újra fogalmazza mondandóját;

⮚

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően

Íráskészség/ szövegalkotás és írásbeli interakciók:
⮚

A tanuló élményeiről, eseményekről, cselekvésekről leírást tud adni

⮚

Begyakorlott kötött fordulatokat használ, de egyre több összetett mondat jellemzi
fogalmazását
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⮚

Szótár segítségével összetettebb levelet, e-mailt is meg tud írni.

⮚

irányított fogalmazást, vagy minta alapján levelet tud írni a tanult témákban

⮚

megoszt írásban információkat egyszerű nyelvi elemek felhasználásával, és írásban
reagálni tud egyszerűbb kérdésekre

Beszédértés és hallott szöveg értése:
⮚

köznyelven, ismerős témáról folyó világos beszéd fő vonalát megérti,

⮚

képes megállapítani egy hétköznapi beszélgetés lényegét, ha az a tanuló számára
ismert témákat érint, és képes bekapcsolódni a társalgásba,

⮚

képes hallás után elkülöníteni a számára lényeges információt a lényegtelentől, ha az
információ nem túl hosszú, tisztán érthető, a tanuló számára ismert témájú szövegben
hangzik el

⮚

Megérti a körülötte zajló eszmecsere témáját.

⮚

Felfigyel a médiára mint információforrásra, s a számára fontos egyszerű
mondatokban megfogalmazott információt ki tudja szűrni a televízió, vagy rádió
adásaiból.

⮚

Tud következtetni a tanultak felhasználásával egyes esetleg nem ismert nyelvi elem
jelentésére,

⮚

Felfigyel a környezetében hallott autentikus szövegekre, amelyekkel mindennapi élete
során többször találkozik, és megérti a lényegét

⮚

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során

Szövegértés /olvasott szöveg értése/
⮚

szövegösszefüggésből egy-két ismeretlen szó valószínű jelentésére következtetni tud.

⮚

Meg tud találni bizonyos információt, komplexebb szövegekben

⮚

egyszerűbb írott szövegekből, már nehézség nélkül tudja kiszűrni a számára lényeges
információt anélkül, hogy sokszor újraolvasná a szöveget,

⮚

az ilyen szövegeket részleteiben is értelmezni tudja, az ismeretlen szavak, nem
jelentenek nagy akadályt.

⮚

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi –
szöveg tartalmát

⮚

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben

⮚

ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak
jelentését,

Információ közvetítés /szóban, írásban
⮚

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;
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⮚

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi
interakciók során;

⮚

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;

Mindennapi nyelvhasználat: Szociolingvisztikai megfelelés
⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
emlékezést és nem emlékezést.

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
segítségkérést, ajánlást és ezekre történő reagálást;
Pragmatikai megfelelés

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
ok-okozat viszony vagy cél meghatározását;

⮚

Összetett mondatokkal tud adni eseményekről és tevékenységekről

⮚

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad.

⮚

Időbeli utalásokat tesz, ezáltal nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is
elbeszél;
Kommunikációs szándék

⮚

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat;

⮚

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;

⮚

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a
mondandóját;

⮚

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére
álló nyelvi és stratégiai eszközöket;

Önálló nyelvtanulás
⮚

beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és
nyelvhasználati stratégiákat;

⮚

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel;

⮚

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára

⮚

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően,

⮚

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és
szórakozásra;

⮚

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra
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⮚

szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ.

⮚

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat
összekapcsolja egyéb ismereteivel;

Interkulturalitás, Országismeret
⮚

alkalmazza

a

célnyelvi

kultúráról

megszerzett

ismereteit

informális

kommunikációjában;
⮚

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi
közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között;

⮚

tájékozódik a célnyelvi országok jellemzőiről, sajátosságairól;

Elsajátítandó nyelvi funkciók
— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése
— elemek összekapcsolása szóban
— mondandó összefoglalása
— elismerés kifejezése
— sajnálat kifejezése
— elégedettség, elégedetlenség kifejezése
— érdeklődés, érdektelenség kifejezése
— aggódás, félelem kifejezése
— spekuláció, szándék, terv
— bizonyosság, bizonytalanság
— kötelezettség, szükségesség, lehetőség
Kurzuson előforduló témák és szókincs
— Osztálytermi témák és szituációk: iskolarendszer, tanulás, tantárgyak
— Nyelvtanulás
— Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk: időjárás, klíma, közlekedés,
környezetvédelem
— Karrier és munka: jövőbeni tervek, munkák
— Pénzügyek
Javasolt tevékenységek:
— Egyéni kutatás és képes beszámoló:
o

régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik

o

a magyarországi és a célnyelvi ország középiskolájának összehasonlítása

o

veszélyben a földünk
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o

a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai

o

a nemzeti parkok és állatkertek feladatai

o

Mennyire egészséges lakóhelyem környezete?

— Csoportmunka / projekt:
o

egy osztályprogram megtervezése

o

’Az ideális iskola’ jellemzői

o

kisfilm készítése iskolánkról

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók
o

érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban

o

veszélyeztetett állatok

o

eltűnő növények

o

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon

o

a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben

— Vitafórum:
o

Hasznos-e az iskolai egyenruha?

o

Jó dolog-e a bentlakásos iskola?

o

Milyen a jó tanár?

o

hasznosak-e az állatkertek?

o

jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban?

— Íráskészség fejlesztése:
o

beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére

o

panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról

— természetfilm megtekintése célnyelven
— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére
— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán
— internetes kutatás és beszámoló
o

új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról

o

a magyar és a célnyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról

o

a dialektusokról

4. kurzus

Ajánlott óraszám: 48 óra +24 óra szükség esetén felhasználható
A kurzus végére a tanuló eléri a KER B1 nyelvi szintet, a célnyelvet életkorának és nyelvi
szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban használja.
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Strukturált, kiszámítható, mindennapi szituációk többségében könnyed, erőfeszítések nélküli,
korlátozott mértékben árnyalt kommunikációra képes.
Beszédkészség /Szövegalkotás és szóbeli interakciók:
̶

Beszélgetést tud kezdeményezni, azt fenntartani, és befejezni.
̶

Ismerős, a tanuló érdeklődési körébe tartozó témákról folyó társalgásban meg tudja
magát értetni, információt cserél, javaslatokat tesz, gondolatait, véleményét ki tudja
fejezni.
̶

begyakorolt, kiszámítható szituációkban nagyobb erőfeszítés nélkül boldogulni tud.
̶

Képes hosszabb ideig összefüggően beszélni élményeiről, tanult témákról, vagy
érdeklődési körébe tartozó egyéb témákról.
Képes a bonyolult, összetett gondolatait a nyelvi szintjének megfelelően, kreatívan
̶

átfogalmazni, és így megértetni mondanivalóját.
Bizonyos árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre odaillő árnyalt választ tud adni, s
̶

így egyszerűen, de hatékonyan képes társadalmi kapcsolatokat létesíteni, és társasági
érintkezést fenntartani.
⮚

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően

Íráskészség/ szövegalkotás és írásbeli interakciók:
⮚

Összefüggő mondatokban tud írni környezete mindennapi aspektusairól

⮚

Begyakorlott kötött fordulatokat használ, de egyre több összetett mondat jellemzi
fogalmazását

⮚

Szótár segítségével összetettebb levelet, e-mailt is meg tud írni.

⮚

irányított fogalmazást, vagy minta alapján levelet tud írni a tanult témákban

⮚

megoszt írásban információkat egyszerű nyelvi elemek felhasználásával, és írásban
reagálni tud a hozzá intézett kérdésekre

Beszédértés és hallott szöveg értése:
⮚

Hétköznapi témájú, tagolt, köznyelven folyó beszélgetéseket, eszmecseréket
erőfeszítések nélkül követi.

⮚

a körülötte folyó nem túl gyors, világos, ismert témájú beszédben egyes ismeretlen
szavak jelentését képes a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni, s az előforduló egykét ismeretlen nyelvi elem nem gátolja a lényeges információk kiszűrését.

⮚

A tanuló egyértelműen el tudja különíteni a nem tanult nyelvi elemeket a hallott
szövegben, és az emiatt felmerülő nehézségeit tisztázni tudja.
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⮚

rögzített összefüggő, de ismert témájú és szókincsű hanganyagot követni tud, képes
adott információt megtalálni, és megérteni.

⮚

A médiát, mint információforrást használni tudja. A hétköznapi, a tanuló számára
ismert témájú, tudósító, televíziós hírek főbb pontjait megérti, különösen, amikor
vizuális anyag is alátámasztja a kommentárt.

⮚

Felfigyel a környezetében hallott autentikus szövegekre, amelyekkel mindennapi élete
során többször találkozik, és megérti a lényegét

⮚

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során

Szövegértés /olvasott szöveg értése/
⮚

Meg tud találni számára szükséges információt, hétköznapi hirdetésekben, levelekben,
brosúrákban, rövid eseményleíró újságcikkekben.

⮚

Köznyelven írott kommunikációt kellő biztonsággal megérti ahhoz, hogy külföldi
barátokkal írásban kommunikálni tudjon.

⮚

szövegösszefüggésből egy-két ismeretlen szó valószínű jelentésére következtetni tud.

⮚

egyszerűbb írott szövegekből, már nehézség nélkül tudja kiszűrni a számára lényeges
információt.

⮚

az ilyen szövegeket részleteiben is értelmezni tudja, az ismeretlen szavak, nem
jelentenek nagy akadályt.

⮚

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár irodalmi – szöveg
tartalmát

⮚

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben

Információ közvetítés /szóban, írásban
⮚

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;

⮚

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi
interakciók során;

⮚

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;

Mindennapi nyelvhasználat: Szociolingvisztikai megfelelés
⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
emlékezést és nem emlékezést.

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
segítségkérést, ajánlást és ezekre történő reagálást;

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
érdeklődést és érdektelenséget, szemrehányást, reklamálást;
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⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
kötelezettséget, szándékot, kívánságot, engedélykérést, feltételezést;
Pragmatikai megfelelés

⮚

több különálló elemet összekapcsol összefüggő lineáris szempontsorrá.

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
ok-okozat viszony vagy cél meghatározását;

⮚

Összetett mondatokkal tud adni eseményekről és tevékenységekről

⮚

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad.

⮚

Időbeli utalásokat tesz, ezáltal nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is
elbeszél;
Kommunikációs szándék

⮚

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat;

⮚

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;

⮚

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a
mondandóját;

⮚

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére
álló nyelvi és stratégiai eszközöket;

⮚

képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, összefoglal és
lezár

Önálló nyelvtanulás
⮚

beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és
nyelvhasználati stratégiákat;

⮚

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel;

⮚

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára

⮚

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra

⮚

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat
összekapcsolja egyéb ismereteivel;

Interkulturalitás, Országismeret
⮚

alkalmazza

a

célnyelvi

kultúráról

megszerzett

ismereteit

informális

kommunikációjában;
⮚

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi
közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között;

⮚

tájékozódik a célnyelvi országok jellemzőiről, sajátosságairól;
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Elsajátítandó nyelvi funkciók
— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése
— elemek összekapcsolása szóban
— mondandó összefoglalása
— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben
— szándék kifejezése
— ígéret
— szemrehányás kifejezése
— beszédszándék jelzése beszélgetés közben
— kiemelés, hangsúlyozás
— beszélgetés lezárása
— együttérzés kifejezése
— tanács kérése és adása
— engedélykérés és arra reagálás
— feltételezés, kétely kifejezése
— ok-okozat kifejezése
— magyarázat kifejezése
— emlékezés, nem emlékezés kifejezése
— elkeseredés kifejezése
— érdeklődés, érdektelenség kifejezése
— kötelezettség, szükségesség, lehetőség
Kurzuson előforduló témák és szókincs
— Közéleti témák és szituációk: vásárlás, boltok, ruhák, divat
— aktuális témák
— Tudomány és technológia: média, internet, kommunikáció
— Ismeretterjesztő szövegek, tényközlő szövegek
— Személyes interakcióhoz, élményekhez kapcsolódó szövegek: Közösségi oldalak
— Célnyelvi vonatkozások
— Kereszttantervi témák: művészetek, Nyelvi stílusok
Javasolt tevékenységek:
— Kutatómunka
o

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása

o

hazai fesztiválok bemutatása, értékelése
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o

kiállítások, érdekes múzeumok

— Projekt munka
o

Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?

o

Mi szórakoztat minket?

— Vitakészség fejlesztése
o

’mozik’ – kellenek még?

o

az olvasás szerepe a 21. században

o

Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje?

— Íráskészség fejlesztése:
o

brossúrák, adatlapok kitöltése

o

film/könyv ajánló brossúra készítése

o

plakátok, szórólapok hirdetések készítése

— korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése célnyelven, megbeszélése
— egy rövid célnyelven írott novella órai feldolgozása
— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…
o

a közlekedést

o

a házimunkát

o

az oktatást?

o

a kommunikációt?

o

A világ internet nélkül?

— Internetes kutatómunka és prezentáció
o

a világ legfontosabb találmányai

o

a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben

o

a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán

o

„Én és a telefonom”

— Vitafórum
o

az internet jövője

o

mire jó a virtuális valóság?

o

haladás-e minden változás?

o

a közösségi média előnyei és hátrányai

5. kurzus

Ajánlott óraszám: 48 óra +24 óra szükség esetén felhasználható
Strukturált, kiszámítható, mindennapi szituációk többségében könnyed, erőfeszítések nélküli,
korlátozott mértékben árnyalt kommunikációra képes.
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Beszédkészség /Szövegalkotás és szóbeli interakciók:
A külföldi utazások alkalmával felmerülő szituációkban egyszerű szavakra, nyelvtani
̶

szerkezetekre támaszkodva magabiztosan boldogul.
Ismerős témákban felkészülés nélkül tud részt venni társalgásban. Érdeklődési köréhez
̶

tartozó témákban ki tudja fejteni nézeteit és véleményét, valamint rá tud kérdezni
másokéra, így fenntartva a társalgást.
Meggyőződését, véleményét, egyetértését, és egyet nem értését udvariasan tudja
̶

kifejezni.
Az érdeklődési köréhez tartozó, ismert témák lényegéről viszonylag folyamatosan tud
̶

beszélni.
Élményeiről, különböző eseményekről részletesen be tud számolni, érzései, reakciói
̶

bemutatásával.
Össze tudja foglalni, és el tudja mondani egy film, vagy könyv történetét, s véleményt
̶

tud a történetről mondani.
̶

körébe tartozó egyéb témákról.
̶

Képes a bonyolult, összetett gondolatait a nyelvi szintjének megfelelően, kreatívan
átfogalmazni, és így megértetni mondanivalóját.
Bizonyos árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre odaillő árnyalt választ tud adni, s
̶

így egyszerűen, de hatékonyan képes társadalmi kapcsolatokat létesíteni, és társasági
érintkezést fenntartani.
⮚

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően

Íráskészség/ szövegalkotás és írásbeli interakciók:
⮚

Egyszerű összefüggő szöveget tud írni számos érdeklődési köréhez tartozó, ismerős
témában, rövid különálló elemek lineáris összekapcsolásával.

⮚

Meg tud írni nagyon rövid beszámolókat, standard hagyományos formában, amelyben
begyakorolt, tényszerű információt közöl.

⮚

Tudakolózással, problémákkal kapcsolatos üzeneteket tud írni

⮚

Összefüggő mondatokban tud írni környezete mindennapi aspektusairól

⮚

megoszt írásban információkat egyszerű nyelvi elemek felhasználásával, és írásban
reagálni tud a hozzá intézett kérdésekre

Beszédértés és hallott szöveg értése:
⮚

Mindennapi témákban, köznyelven folyó rögzített, vagy közvetített beszédben, és
társalgásban egyaránt megérti a tényszerű információk lényegét, azonosítani tudja a
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fő mondanivalót, és néhány részletet is amennyiben a beszélők tisztán tagoltan,
ismerős akcentussal beszélnek, az értést külső zavaró tényezők nem akadályozzák.
⮚

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott
szövegekben;

⮚

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi
beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és
szituációkban is;

⮚

A média angol nyelvű, vizuális eszközökkel közvetített programjainak fő gondolatát
megérti, az egyszerűbb nyelvezetű, rövid történetek fő cselekményszálát nyomon
tudja követni.

⮚

Hétköznapi témájú, tagolt, köznyelven folyó beszélgetéseket, eszmecseréket
erőfeszítések nélkül követi.

⮚

A tanuló egyértelműen el tudja különíteni a nem tanult nyelvi elemeket a hallott
szövegben, és az emiatt felmerülő nehézségeit tisztázni tudja.

⮚

A médiát, mint információforrást használni tudja. A hétköznapi, a tanuló számára
ismert témájú, tudósító, televíziós hírek főbb pontjait megérti.

Szövegértés /olvasott szöveg értése/
⮚

Kielégítő szinten meg tud érteni az érdeklődési köréhez kapcsolódó lényegre törő
tényszerű szövegeket.

⮚

Erőfeszítések nélkül megérti a köznyelven folyó levelezést, külföldi barátokkal írásban
kommunikálni tud

⮚

Képes megkeresni, és értelmezni a lényeges információt mindennapi anyagokban, pl.
brosúrákban, rövid hivatalos dokumentumokban.

⮚

Tanult témáról szóló szövegben jól el tudja különíteni a kulcsszavakat, és az ismeretlen
szavak jelentésére a szövegösszefüggésből következtetni tud.

⮚

az ilyen szövegeket részleteiben is értelmezni tudja, az ismeretlen szavak, nem
jelentenek nagy akadályt.

⮚

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár irodalmi – szöveg
tartalmát

⮚

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben

Információ közvetítés /szóban, írásban
⮚

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;
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⮚

érzelmeit és véleményét szóban és írásban, változatos nyelvi eszközökkel
megfogalmazza és arról interakciót folytat;

⮚

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;

Mindennapi nyelvhasználat: Szociolingvisztikai megfelelés
⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
segítségkérést, ajánlást és ezekre történő reagálást;

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
kötelezettséget, szándékot, kívánságot, engedélykérést, feltételezést;
Pragmatikai megfelelés

⮚

több különálló elemet összekapcsol összefüggő lineáris szempontsorrá.

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
ok-okozat viszony vagy cél meghatározását;

⮚

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad.
Kommunikációs szándék

⮚

beszéd-

és

írásprodukcióját

tudatosan

megtervezi,

hiányosságait

igyekszik

kompenzálni;
⮚

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a
mondandóját;

⮚

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére
álló nyelvi és stratégiai eszközöket;

⮚

képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, összefoglal és
lezár

Önálló nyelvtanulás
⮚

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel önállóan
alkot szöveget szóban és írásban

⮚

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel;

⮚

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára

⮚

Felfigyel a környezetében hallott autentikus szövegekre, amelyekkel mindennapi élete
során többször találkozik, és megérti a lényegét

⮚

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra

Interkulturalitás, Országismeret
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⮚

alkalmazza

a

célnyelvi

kultúráról

megszerzett

ismereteit

informális

kommunikációjában;
⮚

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi
közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között;

Elsajátítandó nyelvi funkciók
— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése
— elemek összekapcsolása szóban
— mondandó összefoglalása
— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben
— szándék kifejezése
— érzések kifejezése
— szükségesség kifejezése
— dicséret, kritika kifejezése
— javaslat és arra reagálás
— információkérés
— beszédszándék jelzése beszélgetés közben
— tanács kérése és adása
— ok-okozat kifejezése
— kötelezettség, szükségesség, lehetőség
Kurzuson előforduló témák és szókincs
— Életmód: egészség, betegség
— kereszttantervi témák: Környezeti jelenségek, történelmi események
— tudásmegosztás (projektmunka, prezentációk)
— Karrier: jövőbeni tervek, vágyak
— Pénzügyek
— aktuális témák
— Ismeretterjesztő szövegek, tényközlő szövegek
Javasolt tevékenységek:
−

Internetes kutatás:
o

−

Szerepjáték:
o

−

Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma
orvosi ellátás igénybevétele

Projektmunka (egyéni vagy csoportos)
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Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek

o

bemutatása az osztálynak
o

Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban

o

Célnyelvi filmek, programok ismertetése a faliújságon írásban

o

Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek,
versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)

—

Egyéni projektmunka
o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása
o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről
— Önálló szövegalkotás
o
o

életem 15 év múlva
híres személyiségek, mint példaképek

— Vitafórum
o

a humán vagy a reál műveltség a fontos?

6. kurzus

Ajánlott óraszám: 48 óra +24 óra szükség esetén felhasználható
Ezen a szinten a diák már önállóan használja a célnyelvet. Megérti a hétköznapi szövegekben
található fontosabb információkat.
Beszédkészség /Szövegalkotás és szóbeli interakciók:
A külföldi utazások alkalmával esetlegesen felmerülő szituációkban erőfeszítések
̶

nélkül, gördülékenyen kommunikál. Nehézségei esetén el tudja magyarázni mi miért
jelent problémát.
Egyszerű, ismert témában folyó társalgásban aktív részt tud vállalni felkészülés nélkül,
̶

s adott esetben képes a társalgás fenntartására.
Mások nézeteihez rövid megjegyzést tud fűzni, össze tud hasonlítani, ellentétbe tud
̶

állítani különböző, de alapvető alternatívákat.
̶

Érthető folyamatossággal tud beszélni ismert témákról felkészülés nélkül is.
̶

Nézeteit véleményét kifejti, érvekkel támasztja alá, s ki tudja hangsúlyozni azokat a

̶

gondolatokat, amelyeket lényegesnek vél.
Össze tud foglalni egy elbeszélést, újságcikket, előadást, eszmecserét, interjút, vagy
dokumentumfilmet, kifejti ezzel kapcsolatos véleményét, és válaszol a további
részletekre vonatkozó egyszerű kérdésekre.
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Meggyőződését, véleményét, egyetértését, és egyet nem értését udvariasan tudja
̶

kifejezni.
Képes a bonyolult, összetett gondolatait a nyelvi szintjének megfelelően, kreatívan
̶

átfogalmazni, és így megértetni mondanivalóját.
Bizonyos árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre odaillő árnyalt választ tud adni, s
̶

így egyszerűen, de hatékonyan képes társadalmi kapcsolatokat létesíteni, és társasági
érintkezést fenntartani.
⮚

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően

Íráskészség/ szövegalkotás és írásbeli interakciók:
⮚

Le tudja írni a híreket, jegyzeteket képes készíteni

⮚

néhány egyszerű mondatban ki tudja fejezni gondolatait absztrakt, és kulturális
témákkal kapcsolatban.

⮚

Érdeklődési köréhez kapcsolódó számos ismerős témában lényegre koncentráló,
részletes leírást tud adni.

⮚

Beszámolót, tud írni élményeiről úgy, hogy érzéseit és reakcióit egyszerű, összefüggő
szövegben írja le.

⮚

Esszét tud írni számára érdekes témákról. Az összegyűlt tényszerű információt
bizonyos mértékig magabiztosan össze tudja foglalni, és egyszerű formában ki tudja
fejezni a témával kapcsolatos véleményét

Beszédértés és hallott szöveg értése:
⮚

Ismert témájú, lényegre törő, világosan felépített hosszabb beszédet, előadást,
eszmecserét követni tud, megérti a fő mondanivalót és néhány részletet, ha a beszéd
nem túl gyors.

⮚

A viszonylag lassú, világos hanganyagok többségének információtartalmát gond nélkül
megérti, amennyiben a szövegek mindennapi témákra korlátozódnak.

⮚

Az ismert témájú és dialektusú autentikus rádiós hírműsorok, rádióhirdetések fő
gondolatát követni tudja vizuális segédanyagok nélkül is,

⮚

képes elkülöníteni, és értelmezni a kulcsszavakat, egyes ismeretlen szavak jelentését
a szöveg kontextusból, találgatással ki tudja következtetni.

⮚

Egyszerű történetű, világos nyelvezetű filmek fő gondolatait megérti, amelyben a
cselekményt nagyrészt vizuális eszközök és események közvetítik

⮚

Hétköznapi témájú, tagolt, köznyelven folyó beszélgetéseket, eszmecseréket
erőfeszítések nélkül követi.
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⮚

A tanuló egyértelműen el tudja különíteni a nem tanult nyelvi elemeket a hallott
szövegben, és az emiatt felmerülő nehézségeit tisztázni tudja.

Szövegértés /olvasott szöveg értése/
⮚

A tanuló felismeri a számára ismerős témáról szóló, a lényegre koncentráló újságcikkek
főbb pontjait.

⮚

Megérti egy adott téma leírása során alkalmazott érvelés fonalát, és a főbb
következtetéseket.

⮚

Erőfeszítések nélkül meg tudja érteni az események, érzések, kívánságok leírását,

⮚

Át tud fésülni hosszabb szövegeket, hogy megtalálja a kívánt információt, és egy adott
feladat elvégzéséhez össze tudja gyűjteni a szükséges információt egy szöveg
különböző részeiből, illetve különböző szövegekből

⮚

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár irodalmi – szöveg
tartalmát

⮚

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben

Információ közvetítés /szóban, írásban
⮚

Érdeklődési körébe tartozó témákban magabiztosan tud információt cserélni, nézeteit
világosan ki tudja fejteni, mások véleményére rákérdez és megbirkózik kevésbé
begyakorolt helyzetekkel.

⮚

Elfogadható nyelvhelyességgel kommunikál, általában jól alkalmazza tudását, bár
észrevehető anyanyelvi hatások mutatkoznak.

⮚

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;

⮚

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;

Mindennapi nyelvhasználat: Szociolingvisztikai megfelelés
⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
segítség kérést, ajánlást és ezekre történő reagálást;

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
ok-okozat viszony vagy cél meghatározását;
Pragmatikai megfelelés

⮚

több különálló elemet összekapcsol összefüggő lineáris szempontsorrá.

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
ok-okozat viszony vagy cél meghatározását;
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⮚

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad.
Kommunikációs szándék

⮚

beszéd-

és

írásprodukcióját

tudatosan

megtervezi,

hiányosságait

igyekszik

kompenzálni;
⮚

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a
mondandóját;

⮚

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére
álló nyelvi és stratégiai eszközöket;

⮚

képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, összefoglal és
lezár

Önálló nyelvtanulás
⮚

A

tanuló

érdeklődési

köréhez

kapcsolódó

témákkal

kapcsolatos

információ

megszerzéséhez használni tudja a média angol nyelvű programjait. digitális
eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel önállóan alkot
szöveget szóban és írásban
⮚

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat

⮚

Felfigyel a környezetében hallott autentikus szövegekre, amelyekkel mindennapi élete
során többször találkozik, és megérti a lényegét

⮚

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra

Interkulturalitás, Országismeret
⮚

alkalmazza

a

célnyelvi

kultúráról

megszerzett

ismereteit

informális

kommunikációjában;
⮚

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi
közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között;

Elsajátítandó nyelvi funkciók
— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése
— elemek összekapcsolása szóban
— egymást követő események leírása
— beszédszándék jelzése beszélgetés közben
— segítségkérés és arra reagálás
— szándék kifejezése
— szükségesség kifejezése
— információkérés
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— tanács kérése és adása
— ok-okozat kifejezése
Kurzuson előforduló témák és szókincs
— célnyelvi országok
— hazai turizmus, látnivalók, kultúra
— utazás, forgalom, közlekedés
— Kereszttantervi vonatkozások: Földrajz, Történelem,
— Technológiák
— pénzügyek
— aktuális témák
— Ismeretterjesztő szövegek, tényközlő szövegek
Javasolt tevékenységek:
— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:
o

híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban

o

híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon

o

Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven

o

Magyarország rövid történelme

o

Célnyelvi országok rövid történelme

o

A magyar és a célnyelvi ország történelmének kapcsolódási pontjai

o

hagyományok és szokások egy célnyelvi országban

o

Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban

— Szerepjáték
o

telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra

— Önálló projektmunka
o

prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről

o

plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről

o

a pénz kialakulása, története

o

az első bankok

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről
— Csoportos projektmunka
o

film készítése lakóhelyem nevezetességeiről

— kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)
o

Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra

— Vitafórum
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o

a turizmus pozitív és negatív hatásai

o

olcsók-e az olcsó repülőjáratok?

o

Fontos-e a hagyományok életben tartása

o

Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése?

o

Miben hasznos a globalizáció?

o

Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés?

o

GPS vagy útbaigazítás?

o

Kidobhatjuk már a papír térképeket

— Egy célnyelvi történelmi film megtekintése
— Szerepjáték
o

banki ügyintézés

o

számlanyitás

o

reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban

o

valutaváltás nyaralás előtt

— eszmecsere
o

spórolás-költekezés

o

a jövedelem értelmes beosztása

— kutatómunka (internet, újságcikk)
o

hitelek, állami támogatások

o

a tőzsde története, működése

7. kurzus

Ajánlott óraszám: 48 óra +24 óra szükség esetén felhasználható
A tanuló a kurzus folyamán tovább mélyíti nyelvtudását, egyre elvontabb témákról szóló
interakciókba is be tud kapcsolódni.
Beszédkészség /Szövegalkotás és szóbeli interakciók:
A helyzetnek megfelelően tudja megválasztani beszédstílusát és kisebb hibákkal, de
̶

árnyaltan fejezi ki magát.
Ki tudja fejezni események és élmények személyes jelentőségét, világosan meg tudja
̶

indokolni, és fenn tudja tartani nézeteit.
Világos, részletes leírást és bemutatást tud adni az érdeklődési köréhez kapcsolódó
̶

témák széles skálájában.
̶

Gondolatait kiegészítő adatokkal és megfelelő példákkal fejti ki, és támasztja alá.
̶

Beszédét, érveit logikusan építi fel.
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Mások nézeteihez rövid megjegyzést tud fűzni, össze tud hasonlítani, ellentétbe tud
̶

állítani különböző, de alapvető alternatívákat.
Össze tud foglalni egy elbeszélést, újságcikket, előadást, eszmecserét, interjút, vagy
̶

dokumentumfilmet, kifejti ezzel kapcsolatos véleményét, és válaszol a további
részletekre vonatkozó egyszerű kérdésekre.
Meggyőződését, véleményét, egyetértését, és egyet nem értését udvariasan tudja
̶

kifejezni.
Képes a bonyolult, összetett gondolatait a nyelvi szintjének megfelelően, kreatívan
̶

átfogalmazni, és így megértetni mondanivalóját.
⮚

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést
követően

Íráskészség/ szövegalkotás és írásbeli interakciók:
⮚

Érdeklődési köréhez tartozó változatos témában, valós, vagy képzelt eseményekről
világos és részletes leírást tud adni.

⮚

A mondatok között világos kapcsolat. Összetett mondatokban fogalmaz, s a gondolatai
közti viszonyok kifejezésére a kötőszavak változatos körét tudja használni.

⮚

Érdeklődési köréhez kapcsolódó számos ismerős témában lényegre koncentráló,
részletes leírást tud adni.

⮚

Beszámolót, tud írni élményeiről úgy, hogy érzéseit és reakcióit egyszerű, összefüggő
szövegben írja le.

⮚

Minta alapján összetettebb hivatalos levelet tud írni

Beszédértés és hallott szöveg értése:
⮚

Köznyelvi szövegeket részleteiben megért.

⮚

bizonyos háttérzaj mellett is képes megérteni a az élő vagy közvetített beszélt
köznyelvet minden olyan témában, amelyek tanulmányai során előfordultak.

⮚

Hosszabb, összetett beszéd fonalát képes követni.

⮚

A legtöbb köznyelven folyó rögzített, vagy közvetített hanganyagot megérti, és meg
tudja állapítani a beszélő hangulatát, és hangnemét.

⮚

A köznyelven folyó, nem túl elvont témájú legtöbb film cselekményszálát követni
tudja.

⮚

Az ismert témájú és dialektusú autentikus rádiós hírműsorok, rádióhirdetések fő
gondolatát követni tudja vizuális segédanyagok nélkül is,

⮚

képes elkülöníteni, és értelmezni a kulcsszavakat, egyes ismeretlen szavak jelentését
a szöveg kontextusból, találgatással ki tudja következtetni.
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⮚

A tanuló egyértelműen el tudja különíteni a nem tanult nyelvi elemeket a hallott
szövegben, és az emiatt felmerülő nehézségeit tisztázni tudja.

Szövegértés /olvasott szöveg értése/
⮚

Gyorsan át tud olvasni hosszú és összetett szövegeket, és megtalálja a lényeges
részleteket.

⮚

Érdeklődési köréhez tartozó témákban képes hírek, cikkek, és beszámolók
tartalmának, és fontosságának gyors meghatározására, és eldönti, hogy érdemes-e a
szöveget alaposan is áttanulmányozni.

⮚

felismeri a számára ismerős témáról szóló, a lényegre koncentráló újságcikkek főbb
pontjait.

⮚

Erőfeszítések nélkül meg tudja érteni az események, érzések, kívánságok leírását,

⮚

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár irodalmi – szövegeket

⮚

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.

Információ közvetítés /szóban, írásban
⮚

Olyan folyékony és természetes interakcióra képes, amely lehetővé teszi a rendszeres
interakciót és hosszabb kapcsolat fenntartását anyanyelvű beszélőkkel anélkül, hogy
az bármelyik fél számára megerőltető lenne.

⮚

Elfogadható nyelvhelyességgel kommunikál, általában jól alkalmazza tudását

⮚

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;

⮚

érzelmeit és véleményét szóban és írásban, változatos nyelvi eszközökkel
megfogalmazza és arról interakciót folytat;

⮚

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;

Mindennapi nyelvhasználat: Szociolingvisztikai megfelelés
⮚

a tanult témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és
cserél információt;

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
segítségkérést, ajánlást és ezekre történő reagálást;

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
ok-okozat viszony vagy cél meghatározását;
Pragmatikai megfelelés

⮚

több különálló elemet összekapcsol összefüggő lineáris szempontsorrá.
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⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
ok-okozat viszony vagy cél meghatározását;

⮚

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad.
Kommunikációs szándék

⮚

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést;

⮚

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a
mondandóját;

⮚

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére
álló nyelvi és stratégiai eszközöket;

⮚

képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, összefoglal és
lezár

Önálló nyelvtanulás
⮚

A

tanuló

érdeklődési

köréhez

kapcsolódó

témákkal

kapcsolatos

információ

megszerzéséhez használni tudja a média angol nyelvű programjait. digitális
eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel önállóan alkot
szöveget szóban és írásban
⮚

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat

⮚

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból;

⮚

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére;

⮚

hibáit az esetek többségében önállóan is képes javítani;

⮚

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra

Interkulturalitás, Országismeret
⮚

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési
és udvariassági szokásokat

⮚

alkalmazza

a

célnyelvi

kultúráról

megszerzett

ismereteit

informális

kommunikációjában;
⮚

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi
közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között;

Elsajátítandó nyelvi funkciók
— konklúzió levonása
— statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével
— reklamáció, panasz kifejezése
— elemek összekapcsolása szóban
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— egymást követő események leírása
— hivatalos levélben megszólítás, elbúcsúzás
— szándék kifejezése
— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése
— információkérés
— ok-okozat kifejezése
— tanácskérés, tanácsadás
Kurzuson előforduló témák és szókincs
— Környezeti témák: Környezetvédelem
— Munka, karrier, pályaválasztás
— Média, hirdetések
— formális levelek, szövegkohézió
— Tudomány és technológia, elektronikus eszközök, kommunikáció
— Kereszttantervi vonatkozások: Formális nyelv elemei, Ember és Társadalom
— Ismeretterjesztő szövegek, tényközlő szövegek
Javasolt tevékenységek:
— Önálló szövegalkotás
o

jelentkezés álláshirdetésre

o

önéletrajz készítése célnyelven

— Szerepjáték
o

Állásinterjú

o

beszélgetés egy állásbörzén

— Olvasott szövegértés fejlesztése
o

Álláshirdetések böngészése

o

Munkaköri leírás értelmezése

— Csoportos projektmunka
o

Egy munkahelyi projekt kidolgozása

o

Közkedvelt szakmák bemutatása

— Internetes kutatómunka
o

találmányok

o

a jövő technikái

— Egyéni project
o

Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók?

o

A jogosítvány megszerzése, az autó részei
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o

Mit fog tudni a következő telefonom?

— Vitafórum
o

az internet pozitív és negatív oldalai

o

Lesz-e az unokámnak telefonja?

o

Lehetséges-e még az egyéni feltalálás?

8. kurzus

Ajánlott óraszám: 48 óra +24 óra szükség esetén felhasználható
A tanuló a kurzus végére elérheti a KER B2 nyelvi szintet, önálló nyelvhasználóvá válhat.
Nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére,
információszerzésre és cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.
Beszédkészség /Szövegalkotás és szóbeli interakciók:
Jó nyelvhelyességgel, természetes módon tud kommunikálni anélkül, hogy láthatóan
̶

korlátozni kellene mondanivalóját.
̶

A körülményeknek megfelelő stílust alkalmaz beszédében.
̶

Valódi beszélgetőpartnerként tud részt venni hosszú társalgásban a legtöbb általános
témában, még zajos környezetben is.
̶

Követni tudja az anyanyelvűek közt zajló élénk eszmecserét,
̶

pontosan ki tudja fejezni gondolatait,
̶

meggyőzően tud előadni összetett érveléseket, illetve tud azokra reagálni így rövidebb
vitákban is részt tud venni.
̶

Világos szisztematikusan kifejtett leírást és bemutatást tud adni,
̶

érvel a főbb pontok megfelelő kiemelésével és megfelelő alátámasztó részletekkel
̶

Szisztematikusan kifejtett előadást tud tartani, s természetes módon el is tud térni egy
előre elkészített szövegtől, és reagálni tud a hallgatóság által felvetett érdekes
szempontokra.
Viszonylag magas szintű grammatikai biztonsággal kezeli a nyelvet, nem követ el olyan
̶

hibákat, amelyek félreértésekhez vezetnek.
̶

Beszédét, érveit logikusan építi fel.
̶

Mások nézeteihez rövid megjegyzést tud fűzni, össze tud hasonlítani, ellentétbe tud

̶

állítani különböző, de alapvető alternatívákat.
Össze tud foglalni egy elbeszélést, újságcikket, előadást, eszmecserét, interjút, vagy
dokumentumfilmet, kifejti ezzel kapcsolatos véleményét, és válaszol a további
részletekre vonatkozó egyszerű kérdésekre.
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Meggyőződését, véleményét, egyetértését, és egyet nem értését udvariasan tudja
̶

kifejezni.
Képes a bonyolult, összetett gondolatait a nyelvi szintjének megfelelően, kreatívan
̶

átfogalmazni, és így megértetni mondanivalóját.
Íráskészség/ szövegalkotás és írásbeli interakciók:
⮚

Hírek, események mellett nézeteinek is hangot tud adni írásban.

⮚

Véleményét érvekkel alátámasztva fejti ki.

⮚

Állásfoglaláskor mások véleményéhez való viszonyát is kifejezésre juttatva meg tudja
szerkeszteni a helyes érvelés láncolatát, amelyben megfelelően hangsúlyozza a
lényeges pontokat alátámasztó gondolatokat.

⮚

Film, könyv vagy színdarab-ismertetőt tud írni.

⮚

A több forrásból származó információt és érvelést szintetizálni tudja.

⮚

Folyamatos szöveg írásakor figyel a szöveg elrendezésére és tagolására vonatkozó
hagyományos normákra

⮚

Érdeklődési köréhez tartozó változatos témában, valós, vagy képzelt eseményekről
világos és részletes leírást tud adni.

⮚

A mondatok között világos kapcsolat. Összetett mondatokban fogalmaz, s a gondolatai
közti viszonyok kifejezésére a kötőszavak változatos körét tudja használni.

Beszédértés és hallott szöveg értése:
⮚

Az élő, vagy közvetített beszélt köznyelvet megérti ismert, és olyan ismeretlen
témákban, amelyek a tanuló életében általában előfordulnak. Az ilyen beszédértését
csak a nagy háttérzaj, nem világos struktúra, vagy az idiomatikus nyelvhasználat
akadályozhatja.

⮚

Az elvontabb témákban folyó társalgás, érvelés gondolatait megérti,

⮚

az összetett gondolatokat, és nyelvhasználatot tartalmazó előadások és hosszabb
beszédek, beszámolók, prezentációk lényegét el tudja különíteni.

⮚

A legtöbb köznyelven folyó rögzített, vagy közvetített hanganyagot megérti, és meg
tudja állapítani a beszélő hangulatát, és hangnemét.

⮚

képes elkülöníteni, és értelmezni a kulcsszavakat, egyes ismeretlen szavak jelentését
a szöveg kontextusból, találgatással ki tudja következtetni.

⮚

A tanuló egyértelműen el tudja különíteni a nem tanult nyelvi elemeket a hallott
szövegben, és az emiatt felmerülő nehézségeit tisztázni tudja.

⮚

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
hírek, események lényegét
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⮚

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó
összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket

Szövegértés /olvasott szöveg értése/
⮚

Magas fokú önállósággal olvas,

⮚

a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően változtatja olvasási stílusát és
sebességét

⮚

szelektíven használja a megfelelő referenciaforrásokat.

⮚

Széleskörű olvasási szókinccsel rendelkezik, de ritkán előforduló idiómák esetén
nehézségekbe ütközhet.

⮚

Meg tud érteni napjaink problémáival foglalkozó cikkeket és beszámolókat,
amelyekben az író bizonyos álláspontot, vagy nézőpontot képvisel.

⮚

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben

Információ közvetítés /szóban, írásban
⮚

Olyan folyékony és természetes interakcióra képes, amely lehetővé teszi a rendszeres
interakciót és hosszabb kapcsolat fenntartását anyanyelvű beszélőkkel anélkül, hogy
az bármelyik fél számára megerőltető lenne.

⮚

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és
szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;

⮚

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert
nyelvi eszközök segítségével;

Mindennapi nyelvhasználat: Szociolingvisztikai megfelelés
⮚

a tanult témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és
cserél információt;

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével további
alapvető érzéseket fejez ki (pl. aggódást, félelmet, kételyt);

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
érdeklődést és érdektelenséget, szemrehányást, reklamálást;

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
kötelezettséget, szándékot, kívánságot, engedélykérést, feltételezést;

⮚

tanult kifejezések alkalmazásával és az alapvető nyelvi szokások követésével kifejez
ítéletet, kritikát, tanácsadást;

Pragmatikai megfelelés
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⮚

a

kohéziós

eszközök

szélesebb

körét

alkalmazza

szóbeli

vagy

írásbeli

megnyilatkozásainak érthetőbb, koherensebb szöveggé szervezéséhez;.
Kommunikációs szándék
⮚

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést;

⮚

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a
mondandóját;

⮚

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére
álló nyelvi és stratégiai eszközöket;

⮚

képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, összefoglal és
lezár

Önálló nyelvtanulás
⮚

A

tanuló

érdeklődési

köréhez

kapcsolódó

témákkal

kapcsolatos

információ

megszerzéséhez használni tudja a média angol nyelvű programjait. digitális
eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel önállóan alkot
szöveget szóban és írásban
⮚

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból;

⮚

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére;

⮚

hibáit az esetek többségében önállóan is képes javítani;

⮚

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében.

⮚

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra

⮚

beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és
nyelvhasználati stratégiákat;

⮚

használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és
fejlesztésére;

Interkulturalitás, Országismeret
⮚

átadja célnyelven a magyar értékeket;

⮚

ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és
különbségeket;

⮚

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési
és udvariassági szokásokat

⮚

interkulturális

ismeretei

segítségével

társasági

szempontból

is

megfelelő

kommunikációt folytat írásban és szóban
Elsajátítandó nyelvi funkciók
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— konklúzió levonása
— álláspont, vélemény kifejezése
— érvek felvezetése
— egyetértés mások érveivel
— kétely, bizonytalanság kifejezése
— mások érveivel való egyet nem értés
— elemek összekapcsolása szóban
— szándék kifejezése
— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése
— információkérés
— ok-okozat kifejezése
— tanácskérés, tanácsadás
Kurzuson előforduló témák és szókincs
— Aktuális témák/ hírek és média
— Környezet és természet
— Ember és társadalom
— Közügyek: Turizmus
— Interkulturális témák
— Kereszttantervi vonatkozások
— Ismeretterjesztő szövegek, tényközlő szövegek
Javasolt tevékenységek:
— Pármunka
o

célnyelvi sajtótermékek felkutatása

o

célnyelvi ország sajtótermékeinek fajtái

o

célnyelvi újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a
stílusban megjeleníteni

o

aktuális hírek olvasása

o

az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal
kapcsolatban

— Osztálymunka
o

célnyelvi híradó rendszeres nézése

iskolai/osztály hírekből híradó készítése célnyelven, filmezése
— Kiselőadás célnyelven IKT eszközök segítségével
o

Természeti kincsek Magyarországon
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o

Mindennapi természetvédelem

— Csoportos projektmunka
o

A hulladék újrahasznosítás lehetőségei

— Kutatómunka az interneten
o

alternatív energiaforrások

o

globális felmelegedés

o

a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik

— Egyéni projekt
o

különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán

o

hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek

o

önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás

— Szerepjáték:
o
—

szolgáltatások igénybevétele

Önálló szövegalkotás:
o

Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről

— Vitafórum/eszmecsere
o

korunk függőségei (pl.: vásárlás, játék, telefon)

o

megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek?

o

megszüntethetőek-e az előítéletek?

9. kurzus – Vizsgafelkészítő kurzus
A tanulók attól függően milyen szinten szeretnének érettségi vizsgát tenni 2 kurzus közül
választhatnak közép-, és emelt szintű vizsgafelkészítő kurzusok közül. Ezeken a kurzusokon az
osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek
között kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint
a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira,
és gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában.
Középszintű érettségi vizsgafelkészítő kurzus

Ajánlott óraszám: 36 óra
A kurzus célja a nyelvtudás további fejlesztése mellett a középszintű érettségi vizsga
követelményeinek sikeres teljesítése.
A kurzus végére a tanuló tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni
céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például
a környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például
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beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’
(például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége,
vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi
stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. Az ilyen magabiztos kommunikáció
elengedhetetlen feltétele a sikeres érettségi vizsgának.
Kurzuson előforduló témák és szókincs
— vizsgafelkészülés (korábbi témakörök ismétlése)
Javasolt tevékenységek:
— Vizsgafeladatok gyakorlása
— Vizsgaszituációk gyakorlása
— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben
— Vélemény

összefüggő

kifejtése

spontán

felmerülő,

érettségihez

kapcsolódó

témakörökben
— Megadott szószámú szöveg írása a közép szintű érettségi vizsga témaköreihez
kapcsolódóan
Emelt szintű érettségi vizsgafelkészítő kurzus

Ajánlott óraszám: 72 óra
A kurzus célja a nyelvtudás további fejlesztése mellett az emelt szintű érettségi vizsga
követelményeinek sikeres teljesítése, amely elősegíti a tanuló számára a felsőoktatási
intézményekbe való bejutását.
A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és
nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális
csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.
Kurzuson előforduló témák és szókincs
— vizsgafelkészülés (korábbi témakörök ismétlése)
— vita (vélemény kifejezése, érvelés, egyetértés, stb.)
Javasolt tevékenységek:
— Vizsgafeladatok gyakorlása
— Vizsgaszituációk gyakorlása
— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben
— Vélemény

összefüggő

kifejtése

spontán

felmerülő,

érettségihez

kapcsolódó

témakörökben
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— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben
— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez
kapcsolódóan

A továbblépés feltételei és az értékelés módja
A kurzusok során a tanulók folyamatos írásbeli és szóbeli visszajelzést kapnak fejlődésükről.
Fontosnak tartjuk, hogy a diákok rendszeresen szembesüljenek a tanulási folyamat során az
idegen

nyelvi

kommunikációban

elért

eredményeikkel,

ezzel

igyekszünk

fejleszteni

önértékelésüket, és bátorítani őket a célnyelv használatára.
A diákok érdemjegyeiket a kurzusok tananyagán alapuló, szerkezetében az érettségihez
hasonló vizsgákon szerezhetik meg. A vizsgák általában mind írásban, mind szóban mérik fel
a tanulók képességeit.
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KÖTELEZŐ NYELVI ELEMEK GYŰJTEMÉNYE ANGOL NYELVBŐL:
A2 szint
— főnevek és azok többesszáma
— névelők - tő-és sorszámnevek
— névmások
— some, any, no, somebody, anybody ,stb.
— sok és kevés (many much, a lot of , few, little)
— összes, minden (all, every, each)
— birtokviszony
— múltbeli események elmesélése
— jelen idejű egyszerű és folyamatos szemlélet
— egyszerű jövőbeli események kifejezése
— állító és kérdő szórend egyszerű kérdésekben, állításokban, kérdőszavak
— egyszerű felszólító mondatok, kérések, Do it!, Can you..?, Could you…?Don’t do that!
— hely-és időhatározós prepozíciók
— There is/There are
— melléknevek és fokozásuk
— like+ing
— both, either, neither, stb.
— korábbi események egyes esetei, és a múltbeli események Present Perfect Simple
Tense
— jelen és múlt idejű egyszerű és folyamatos szemlélet
— jövőbeli események kifejezése (going to/will future)
— indirect present questions
— néhány segédige
— néhány kötőszó, egyszerűbb összetett mondatok: time clauses
— állító és kérdő szórend kérdésekben, állításokban, kérdőszavak
B1 szint
— néhány ige +gerund/ infinitive /want to. Prefer doing, etc./
— névelők
— névmások
— some, any, no, somebody, anybody
— főnevek és azok többesszáma megszámlálható megszámlálhatatlan főnevek
— sok és kevés (many much, a lot of, few, little)
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— összes, minden (all, every, each)
— korábbi események esetei, és a múltbeli események
— egyszerű és folyamatos szemlélet
— jövő különböző kifejezésmódjai és összehasonlításuk
— állító és kérdő szórend kérdésekben, állításokban, alanyra kérdezés
— causative cases
— concessive clauses
— had better, would rather
—

indirect speech egyszerű mondatokban

— present probability
— first, second conditional sentences
— present, past passives
— képességet és lehetőséget kifejező segédigék jelen ideje és szinonimáik
— clause of purpose
— time clauses
— relative pronouns (that/which stb.), egyszerű összetett mondatok
— indítványozás (shall, let’s)
— question tags
— összehasonlító mondatok
— néhány kötőszó, összetett mondatok
— állító és kérdő szórend kérdésekben, állításokban, kérdőszavak
— néhány ige + gerund/ infinitive
— Melléknevek és fokozásuk
— Prepozíciók
— Pár vonzatos ige
B2 szint
— összes, minden (all, every, each)
— átfogó igeidő szemlélet
— enbedded questions
— kötőmód
— hangsúlyozás
— inversion
— relative clauses, relative pronouns
— causative clauses
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— concessive clauses
— clause of purpose
— time clauses
— segédigék jelen és múlt ideje, különböző jelentései
— present and past probability
— all conditionals
— I wish, if only
— had better, would rather
— indirect speech
— kötőszavak, összetett mondatok
— szórend
— gerund/ infinitive
— participle constructions
— Prepozíciók
— Vonzatos igék, Phrasal verbs
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KÖTELEZŐ NYELVI ELEMEK GYŰJTEMÉNYE NÉMET NYELVBŐL:
A2 szint
— a létige jelen időben (bin, bist, ist...)
— igeragozás (mache, machst, macht...)
— személyes névmások alanyesetben (ich, du…)
— személytelenség kifejezése (es ist kalt, es regnet)
— a birtoklást kifejező ige jelen időben (habe, hast, hat)
— szórend: állító és kérdő mondatok (ich mache Ordnung. Machst du Ordnung?)
— egyszerűbb kérdőszavak (W-Fragen: wer, warum...)
— a főnév és névelője alanyesetben (die Lampe, der Mann…)
— egyszerű megszólítási formák (Hallo, Liebe/ Lieber...)
— melléknevek (schön, alt...)
— határozatlan névelő (ein, eine, ein)
—

a főnevek névelőszabályai (-heit, -keit,-schaft…)

— elváló- nem elváló igekötők (besuchen- einkaufen ..)
— tőhangváltós igék (ich gebe, du gibst..)
— személyes névmások tárgyesetben (mich, dich…)
— a főnév és névelője tárgyesetben (die Lampe, den Mann…)
— a főnevek többes száma (die Lampen, die Kinder...)
— birtokos névmások egyes számban (mein, meine, mein, dein, deine, dein …)
— egyszerű tagadás (ich lerne nicht, ich habe keine Oma)
— a létige múlt időben (war, warst, war...)
— a birtoklás múlt időben (hatte, hattest, hatte)
— helymeghatározások (hier...)
— időhatározók (heute, gestern, jetzt...)
— a modalitás kifejezése jelen időben (kann, darf, soll...)
— egyenes szórendű kötőszavak (und, sondern…)
— tárgyas igék (besuchen, bekommen...)
— a szabályos összetett múlt (hat gemacht…)
— egyes szám második személyű felszólítások (mach, komm…)
— személyes névmások részes esetben (mir, dir…)
— a főnév és névelője részes esetben (der Mutter, dem Mann…)
— az –n-es főnévragozás (den Menschen)
— a dass-os mondat (ich weiß, dass…)
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— a weil-os mondat (das Wetter ist schön, weil…)
— összehasonlítás, a wie és az als közötti különbség (so..wie, besser..als)
—

a melléknév fokozása: középfok és felsőfok (gut, besser, am besten)

— birtokos eset (des+s...)
— visszaható igék (sich ausruhen…)
— időhatározók (zuerst, danach)
— egyszerűbb vonzatos igék (warten auf…)
—

az ob-os mondat (ich weiß nicht, ob…)

— kérdőszavak (W-Fragen: wen, wem)
— elöljárószavakkal ellátott személyes névmások (mit dir, bei mir...)
— a módbeli segédigék múltideje (konnte, sollte …)
— bevezetés, az igék első és második múltja (machte, hat gemacht, gab, hat gegeben...)
— a wenn-es mondat (wenn du Zeit hast…)
— részes esettel járó igék (geben, helfen...)
— tagadószavak (nie, niemand...)
— mutató névmás (dieses...)
B1 szint (az előzőek folytatásaként)
— a szabálytalan igék első múltja (kam, fand...)
— melléknevek fosztóképzői (un- …, …-los)
— kicsinyítő képzők (Häuschchen, Fräulein)
— gyakoriság kifejezése (manchmal, selten...)
— a fordított szórendű kötőszavak (deswegen, deshalb...)
— melléknévragozás (den alten Mann…)
— tagadószavak (nirgendwohin...)
— a vonatkozó névmás (das Haus, das…)
— a célhatározói mondat (um+zu+Inf, damit+KATI)
— passzív mondat jelen idő (wird gemacht...)
— feltételes mód jelen idő (wäre, hätte, würde)
— feltételes mód jelen idő segédigével (könnte, sollte, dürfte)
— fokozást kifejező határozószavak (ziemlich, besonders...)
— a jövő idő (ich werde lernen...)
— erős melléknévragozás (schönes Kind...)
— kettős kötőszavak (je..desto..)
— az obwohl-os mondat (obwohl es regnet...)

254

— többes számú felszólítások (macht, kommen Sie…)
— az udvarias felszólítás (könnten Sie...)
— melléknévragozás többes száma (die schönen Vasen...)
— névmási határozószók (wofür, woran, daran…)
— óhajtómondat (doch, bloß…)
B2 szint (az előzőek folytatásaként)
— a Plusquamperfekt használata (Nachdem ich die Arbeit beendet hatte, fuhr ich...)
— mellékmondatok (während, bis…)
— műveltetés jelen időben (mein Vater lässt sein Auto reparieren)
— függő beszéd (Jürgen sagte, er fahre...)
— állapotpasszív jelen idő (die Suppe ist gekocht)
— genitiv-vel járó elöljárószavak (trotz…)
— igei vonzatok (schwören auf+A…)
— melléknévi vonzatok (reich sein an+D....)
— melléknévi igenevek (gemacht..., lesend…, zu lesend..)
— zu+főnévi igeneves mondatok (ohne, anstatt, um)
— passzív módbeli segédigékkel jelenben (das Haus muss aufgebaut werden)
— az „amikor” kifejezése múlt időben (wenn vs. als)
— a főnévként használt melléknevek (der Verwandte, der Kranke…)
— passzív mondat múlt idő (wurde gemacht...)
— passzív helyettesítő formák (sich lassen…)
— az erős ragozású főnevek összegzése (Kunde, Automat...)
— a névelőszabályok összegzése (-ismus,-ant,-ling)
— elváló és nem elváló igekötők (unter-, um-, über-, durch-)
— passzív módbeli segédigékkel a múltban (das Haus musste aufgebaut werden)
— műveltetés múlt időben (mein Vater ließ sein Auto reparieren)
— módbeli segédigék másodlagos jelentése (müsste…)
— kollokációk (Frage stellen, zur Verfügung stehen…)
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KÖTELEZŐ NYELVI ELEMEK GYŰJTEMÉNYE FRANCIA NYELVBŐL:
A2 szint
— c’est / ce sont, (le) voici / (la) voilà,
— il y a, il est
— c’est ... qui / c’est ... que
— je, tu / vous, il / elle, ils / elles, on, nous
— moi, toi, lui, elle...
— le genre et le nombre des noms
— le, l’, la, les + nom commun
— article contracté du / des, au / aux
— un,une, des + nom commun
— ce, cet, cette, ces + nom commun
— oui, non, si
— ne pas, ne... pas... non plus
— est-ce que... ? qui / que... ?
— N1 de N2 (le fils du pharmacien)
— adejctif qualificatif : genre et nombre
— où ? ici, là, là-bas, à / chez,
— article contracté au / aux
— au, aux, dans, sur, par, de + nom de lieu
— entre... et...
— aujourd’hui, demain
— présent
— futur proche
— passé récent
— pourquoi ? parce que
— comme (mivel értelemben)
— me, te, nous, vous, le, l’, la, les
— les verbes modaux :
— pouvoir, vouloir, devoir
— assez / beaucoup / peu de + nom
— ce qui... c’est / ce que... c’est,
— c’est ce que / c’est ce qui,
— voilà ce que / voilà ce qui
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— impératif, affirmatif / négatif
— me, te lui, nous, vous, leur
— y, en
— le/la/les, lui/leur, me/te/etc, y, en helye, sorrendje az ige előtt
— article „zéro” + nom commun
— celui / celle / ceux / celles de + nom
— celui qui / celui que etc.
— le mien, la mienne, les miens, les miennes, etc.
— du, de l’, de la + nom non dénombrable
— ne... ni... ni, , ne... jamais, jamais / toujours,
— ne... pas / ne... plus, ne... plus jamais, encore / toujours,
— pas toujours / toujours pas,
— ne... pas encore, déjà / pas encore
— quelqu’un
— ne... personne
— quelque chose
— ne... rien
— tout, tous, toutes
— ne... rien, tout, tous, toutes
— ne... que, seulement
— qui est-ce qui / qui est-ce que... ?
— qu’est-ce qui / qu’est-ce que... ?
— inversion verbe-sujet
— demander qui / où / quand / comment
— adverbes en „ -ment ”
— depuis + date fixe
— depuis + expression de la durée
— puisque
— c’est pour cela que, c’est pourquoi
— - d’une part, d’autre part
— comparatif, superlatif
— pour + nom de lieu
— hier
— en / pendant
— en + date ou époque
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— à + époque
— le + date
— à partir de
— depuis
— avant / après
— rarement, toujours, souvent, quelquefois, une fois
— les verbes modaux :
— pouvoir, vouloir, devoir, savoir + infinitif
— il est possible de + infinitif
— demander de + infinitif
— futur simple
— passé composé
— imparfait
— adverbes de manière, qualité, quantité
— plus / autant / moins que
— le plus / le moins
— alors, donc
B1 szint
— quelques + nom dénombrable
— autant / plus / moins de + nom commun
— le plus / moins de + nom commun
— quelque part
— partout
— ne... nulle part
— sauf
— ″concordance ” des temps
— les propositions relatives
— qui, que, où, dont
— jusqu’à + nom de lieu
— en / y (pronoms de reprise d’un lieu)
— il y a + expression de la durée
— dans + expression de la durée
— tout à coup, alors, et puis
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— plus-que-parfait
— imparfait, plus-que-parfait (le système hypothétique : si + imparfait)
— si + présent
— à cause de, grâce à
— par contre
— cependant
— au lieu de
— d’abord, ensuite, enfin
— d’ailleurs, pourtant
— en tout cas, de toute façon
— le factitif
— excepté
— discours indirect
— dire que
— demander si,
— demander ce qui / ce que,
— les relatives et l’indicatif
— il y a... que
— tout à coup, alors, et puis, etc.
— en + participe présent
— (une fois) le travail terminé...
— avant que, pendant que, après que
— jusqu’à ce que
— valeurs et emplois du subjonctif
— pour + infinitif / pour que + subjonctif
— bien que + subjonctif
— tandis que
— quand même
— du moins, au moins
— la voix passive
B2 szint
— n’importe qui
— n’importe quoi
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— n’importe où
— chacun
— demander que + subjonctif
— les relatives et le subjonctif
— tout en + participe présent
— auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles
— chaque fois que
— c’est que
— si...
— car
— sous prétexte de / que
— étant donné que / vu que
— il est vraisemblable que
— d’où
— tant... que (consécutive)
— quoique
— alors que
— en revanche
— avoir beau + infinitif
— toutefois
— par ailleurs
— en effet
— passé simple
— futur antérieur
— dès
— par conséquent
— de sorte que + subjonctif
— quoique
— en revanche
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KÖTELEZŐ NYELVI ELEMEK GYŰJTEMÉNYE SPANYOL NYELVBŐL:
A2 szint
— a ser, estar létige
— a llamarse ige használata
— a főnév és a melléknév neme
— a főnév és a melléknév többes száma
— a tener ige ragozása
— állandósult szókapcsolatok a tener igével (tener sed, hambre, stb)
— az –ar végződésű nem rendhagyó igék ragozása
— az –er és –ir végződésű nem rendhagyó igék ragozása
— a spanyol mondat szintaktikai felépítése (az SVO szabály)
— határozott névelők egyes és többes száma
— contracción (a+el, de+el)
— határozatlan névelők egyes és többes száma
— diftongáló igék (e<ie) ragozása
— diftongáló igék (o<ue; e>i) ragozása
— gyakran használt rendhagyó igék (decir, ir, poner, querer, stb)
— az hay használata helymeghatározásra
— hangsúlytalan birtokos névmások (mi, tu, su, stb)
— alapvető prepozíciók (en, de, a, con) helye a mondatban
— helyhatározók és elöljárószók
— időhatárározók
— a gustar és a gustar típusú igék
— személyes névmások tárgy esete
— a magázás nyelvi kifejezése
— a visszaható igék jelen időben (reflexivos)
— a jövő idő kifejezése az ir+a igei körülírással
— alapvető igei körülírások (tener que, acabar de, empezar a, stb)
— mutatónévmások (este, ese, aquel)
— határozatlan névmások (alguno/ninguno)
— a dupla tagadás nyelvi megvalósítása
— pretérito perfecto képzése
— nem rendhagyó igék befejezett melléknévi formában (participio)
— rendhagyó igék participio‐ban
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— pretérito perfecto alapvető használata
— jellemző időhatározószók a pretérito perfecto‐val
— napi rutin bemutatása pretérito perfecto‐val
— az indefinido képzése nem rendhagyó igékkel
— az indefinido‐ban rendhagyó igék
— az indefinido használata befejezett cselekmény kifejezésére a múltban
— az indefinido használata több, egymás utáni cselekmény
B1 szint
— Preterito indefinido képzése, használata
— Jövő idejű alakok képzése, használata
— Módhatározók képzése, használata
— Melléknév középfokának, felsőfokának képzése
— Összehasonlító szerkezetek
— Preterito imperfecto képzése, használata
— Perfecto / indefinido / imperfecto használatának összehasonlítása
— Feltételes mód jelen idejű alakjainak képzése, használata
— Vonatkozó névmások használata
— Elöljárószók (para, por)
— Vonatkozó értelmű határozószók (donde, cuando, como, cuanto)
— Vonatkozó névmások (el / la que, el / la cual, lo que)
— Határozatlan névmások (nada, nadie)
— Logikai viszonyok (ok-okozat)
— Célhatározói, magyarázó mellékmondatok képzése
B2 szint
— Preterito pluscuamperfecto képzése, használata
— Igeidő‐egyeztetési szabályok
— Időhatározók a múlt idejű mondatokban
— Cuyo vonatkozó névmás használata
— Passzív szerkezet
— Függő beszéd képzése, használata
— Igei körülíró szerkezetek használata
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— Subjuntivo jelen idejű alakjainak képzése, használata főmondatban, személytelen
szerkezetek után, érzlemet kifejező igék után, időhatározói mellékmondatban, bizonyos
prepozíciók után
— Preterito perfecto de subjuntivo képzése és használata
— Preterito imperfecto de subjuntivo képzése és használata
— Subjuntivo alakjainak összefoglalása
— Ojalá használata
— Főnévi igenévvel képzett szerkezetek
— Feltételes mód múlt idejének képzése és használata
— Feltételes mondatokban az igeidők és igemódok használatának szabályai
— Az igeidők rendszerének áttekintése: 4 múlt idő, 2 jövő idő megfelelő használata
— Feltételes mód és kötőmód használatának áttekintése
— Függő beszéd
— Módbeli segédigék. Tanács, jelen és múltbeli képességek, tiltás és kötelesség,
engedély, lehetségesség, következtetés. Jelen, múlt igeidőkben és passzívban.
— Szenvedő szerkezet használata minden igeidőben és igemódban
— Kötőszavak ismerete és megfelelő használata
— Vonatkozói mellékmondatok használata
— Műveltető szerkezet
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MŰVÉSZETEK
A nevelés a teljes emberre irányul, aki test-szellem és lélek egysége, tehát a köznevelés célja
nem választható el az élet céljától.
A művészet alapvető emberi szükséglet, a művészi alkotás pedig az ember legősibb kifejezési
módja. A művészet köznevelésben betöltött szerepe nem önmagáért való, feladata egyensúlyt
teremteni az értelmi-érzelmi intelligencia fejlesztésében. A tanuló belső világának érzelmi
gazdagsága pozitívan hat a gondolkodás, a kreativitás, az emlékezőtehetség képességeire. A
művészetoktatás a Nat nélkülözhetetlen része, a transzfer hatás következtében tartalmi
alkotóeleme lehet minden tantárgy eredményes tanításának.
A művészetek tanulásterület a főbb művészeti ágakat és a tömegkommunikáció egyes
területeit foglalja magában. A tárgy a hagyományos képzőművészet, zene, irodalom, drámaszínház-tánc művészeti ágak mellett a mozgókép- és filmművészet, média, a fotó a tárgy- és
környezetkultúra és a vizuális kommunikáció mára nagyon hangsúlyossá vált területeit
tartalmazza.
Ez a műveltségterület a fiatalok számára nagyon sok izgalmas élményt hordozhat magában és
a személyiségfejlesztés szempontjából kulcsfontosságú. A tantárgy tanításának céljai közt is a
leghangsúlyosabbak a személyiségfejlődés különböző területei és lehetőségei.
A kurzusok a tanulmányi kötelezettségek mellett egyszerre szabadidős tevékenységként is
megjelenhetnek, tapasztalataink szerint mindig vannak olyan fiatalok, akik szívesen látogatják
ezeket a kurzusokat azután is, hogy tanulmányi kötelezettségeiknek eleget tettek, egyben
tehát művészeti műhelyként is működtethető.
A művészetek területéről közép- és emelt szintű érettségi lehetősége vizuális kultúrából van,
ehhez az érettségi előkészítő kurzusok elvégzése is szükséges, részletesebb ismertetés a
vizuális kultúra tantárgy leírásánál található.
A kurzus keretek között, mindenki számára elérhető művészeti nevelés célja olyan képességek
fejlesztése, melyek elősegíthetik a harmonikus társadalmi együttélést, azaz a művészeti
tantárgyak a művészet eszközeit a személyiség egészének fejlesztése érdekében használják
fel.
A művészeti kurzus egyrészt keretet biztosít a művészet különböző területeinek megismerésén
keresztül az érdeklődés felkeltésére, az esztétikai alapfogalmak elsajátítására, ízlésformálásra,
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másrészt a mérlegelő gondolkodás és a minőségi alkotómunka iránti igény kialakítására.
Az egyes kurzusok önálló egységekként jelennek meg a művészetek tantárgy esetében.
A Művészetek tanulásterület köznevelésben betöltött feladata tehát a művészettel nevelés,
illetve más tanulásterületekkel együtt a képességfejlesztés transzferhatásának kihasználása,
testben-lélekben boldogságra és
boldogulásra képes generációk felnevelése érdekében.

A művészeti ágak:
A művészet tanulásterülethez tartozó tantárgyak:
Vizuális kultúra, Ének-zene, Dráma és színház, illetve Mozgóképkultúra és médiaismeret.
A tantárgy tanítása a művészeti ágak szempontjából integrált és specializált jellegű egyszerre:
a kurzusok egy része komplex, azaz minden művészeti ágat érintő.
A többi kurzus az egyik művészeti ágat, vagy annak egy területét önállóan megjelenítő jellegű,
így ezekben lehetőség nyílik valamelyik művészeti ág mélyebb megismerésére, az alaposabb,
specializáltabb ismeretek megszerzésére.

Kurzusok választása
A diákok érdeklődésüknek és tanulmányi helyzetüknek megfelelően választhatnak az
aktuálisan

meghirdetett

kurzuskínálatból,

így

az

egyes

diákok

tanulmányaiban

érdeklődésüknek megfelelően hangsúlyeltolódás jöhet létre a választhatóan felvett kurzus
jellegének megfelelően. Ezen a módon lehetőség van minden művészeti területről
alapélményeket szerezni a de lehetőség nyílik arra is, hogy valamelyik területet
hangsúlyozottabban tanulhassa a diák saját szabad választása szerint.
A Dráma és színház valamint a Mozgóképkultúra és médiaismeret kurzus egyike a diákok
tanulmányai során kötelezően választható.

Tevékenységformák:
1. Gyakorlati-elméleti:
Az elméleti (befogadó) és gyakorlati, alkotó jellegű tevékenységek vegyesen szerepelnek az
egyes kurzusokon, megoszlásuk azokon belül változó lehet. Az alkotótevékenységek az
elméleti témák köré szerveződnek, azok befogadását erősítik, elmélyítik. Az elméleti és
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gyakorlati tevékenységformák aránya és jellege határozza meg a kurzus követelményeit és
értékelési módját.
2. Tanár által vezetett önálló tevékenységformák
Az egyes kurzusokra nagyon különböző felkészültséggel és önállósági fokkal rendelkező diákok
járhatnak
A szintre hozás, illetve a diák számára megfelelő szintű tevékenységforma (tanár által vezetett
tevékenységtől az önálló, megtervezett projekt-jellegű munkáig) személyre szabottan
alakítandó ki az egyes kurzusok hallgatóinak. Mivel a kurzusok hallgatói létszáma nem magas,
ez megoldható. Tehát a kurzusvezető tanár feladata, hogy az adott kurzuson a
tevékenységformákat minden diákja számára személyre szabottan szervezze, ebben
differenciáljon.

Cél,

hogy

a

diákok

idővel

minél

önállóbbak

legyenek

az

egyes

tevékenységekben, mind a befogadó-elemző, mind a gyakorlati-alkotó tevékenységek terén.

A művészetek egység célja:
Általános célok:
– A művészetek tantárgy az általános nevelési célok közül különösen a kreativitás, a
problémafelismerő- és megoldó képesség, az értelmi képességek, a képi és képzetekben
gazdag gondolkodás, az ízlés, az empátia, a kommunikációs készség, az érzékenység, a
nyitottság mind a fejlesztéshez járul hozzá.
– Művészeti jellege miatt értékközvetítő, egyben értékteremtő, jellemformáló tevékenység.
Nagy szerepe van a kultúra értékeit megbecsülő, a természeti környezetet védő magatartás
kialakításában és az értelmi és érzelmi intelligencia kiművelésében.
– A művészeti nevelés a világ érzéki - tapasztalati birtokbavételével az érzékszervek
kiművelésével foglalkozik, célja a művészeti alkotó- és befogadóképesség fejlesztése.
– Fontos célja e tantárgynak a tehetséggondozás, az e területek felé érdeklődő fiatalok
pályaorientációja, képességeik kibontakoztatása és fejlesztése. Ezt segíti elő a kurzusrendszer
specializációs lehetősége. A tehetséggondozás fontos része az is, hogy bemutatkozási
lehetőségeket, alkalmakat teremtsünk a diákoknak, mert ez tud a legerősebb motivációs
tényező

lenni

az

alkotáshoz,

és

elindítja

tehetsége

kibontakoztatásának

és

az

érvényesülésének az útján. A bemutatkozási lehetőségek (bemutatók, kiállítások, előadások…)
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teremtése nem szorosan tantervi feladat ugyan, de fontos kiegészítése kell hogy legyen a
művészeti tanulmányoknak.
– A művészet alkotó- és befogadó tevékenységek tanításának az a célja, hogy felkészítsen a
mindennapi életre: a jelentkező problémák önálló felismerésére és megoldására, azaz a
munkára, valamint a természeti és mesterséges környezet felelős használatára, az információk
kritikus kezelésére, az árucikkek tudatos kiválasztására, a művészi, esztétikai értékek iránti
fogékonyságra.
– A tantárgy célja emellett az információkezelés megtanításával a többi tantárgy tanulásának
megkönnyítése. Tanulási problémákkal küzdő fiatalok számára fontos célja e tantárgynak a
tanulást, munkát segítő képességfejlesztés: gondolatok áttekinthetővé, szemléletessé tétele,
ábrák értelmezése és készítése (különösen a matematikához szükséges térgeometriai ábrák
elkészítésének megtanítása) valamint a vizuális információk megértése a tanulásban, a
munkában és a mindennapi életben. A művészetek tantárgy feladata e módszerek átadása,
továbbá a vizuális információforrások (pl. könyvtár, képtár, internet) célszerű használatának
megtanítása.
– A középiskolás korosztályban a személyes útkeresés szerepe megnő. A tantárgy feladata az
egyéniség keresésének segítése, a kultúra példáinak bemutatásán keresztül egyfajta követhető
stílus, mintaválaszték felkínálása. Az azonosulás az alkotó munka elmélyült állapotában megy
végbe a legkönnyebben, ezért az önkifejezés tág és minél önállóbb választási lehetőségeit kell
felkínálni.

A

művészeti

tantárgyak

mind

alkotó

mind

befogadó

vonatkozásokban

komoly

személyiségfejlesztési lehetőségeket hordoznak a fiatalok számára:

Az alkotótevékenység speciális, személyiségfejlesztő céljai:
– A diákok indulataikat, szorongásaikat „kirajzolhatják”, „kizenélhetik”, „kijátszhatják”
magukból. Erre kifejezetten szeretnénk is őket megtanítani, azaz olyan lehetséges önkifejezési
és önmegvalósítási eszközt adni ezáltal a kezükbe, amivel saját lelkük egyensúlyát meg tudják
teremteni és fenn tudják tartani, indulataikat tudják levezetni.
– A diákok sokszor életvezetési problémákkal küzdenek, szoronganak, egy részük gyakran
unatkozik, nem találja a helyét. Unalmát sokszor illegális és/vagy káros tevékenységekkel űzi
el és az őt meg nem értő, sikerélményektől megfosztó külvilág, ami őt nem „díjazza”, ellen
lázad. Szubkultúrájuk pót-sikerekhez és -élvezetekhez juttatja őket ugyan, de milyen áron!
Számukra a vizuális alkotótevékenység (rajzolás, festés, tervezés, építés …) értelmes és
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élvezetes, legális és egészséges elfoglaltságokat próbál kínálni, illetve ezen elfoglaltságok
élvezetére próbálja a diákokat rávezetni. Ehhez először bizalmat kell ébreszteni bennük a
tanárban és önmagukban, mert az unatkozás, kallódás hátterében bizony nagyon gyakran az
önbizalomhiány áll, ami a diákok többségének – képességeiktől függetlenül – fő problémája.
Egyik fő cél tehát az unalom és az életuntság elűzése és a fiatalok sikerélményekhez juttatása,
ami alapja az önbizalomnak és az élvezhető teljes életnek.

Befogadó-tevékenységek speciális személyiségfejlesztő céljai:
– A képekről, zenéről, filmekről … azaz műalkotásokról beszélgetve önmagunkról
beszélgethetünk, mégsem direkt formában. A műalkotások nagy része olyan emberi
problémákat fejez ki, amelyeket mindannyian átélünk, és a diákok számára alkalom nyílik
ezekről a témákról a művek apropóján beszélgetni. A család, az emberi kapcsolatok, a
szorongások, az érzelmek nehezen megérthető világa mind olyan témák, amik a fiatalok
számára a legérzékenyebb területeket érintik. A műalkotások mély beszélgetésekbe
vezethetnek bennünket

önmagunkról

anélkül,

hogy saját konkrét

élethelyzetünket,

problémánkat meg kéne nevezni, de persze akár el is vezethet odáig egy-egy ilyen beszélgetés,
hogy a személyes szintek is előkerülnek.
– Mind az alkotó mind a befogadó tevékenységek erősítik a toleranciát, egymás elfogadását
és megismerését. A művészetek minden területe nagyon alkalmas a másság elfogadásának és
az egyéniség tiszteletben tartásának a hangsúlyozására és fejlesztésére, adott esetben a saját
másságom önmagammal való elfogadtatására is. Ha én saját magamat el tudom fogadni,
könnyebben megtalálom a helyemet a világban, a társadalomban.
– Célja a művészetek tanulmányozásának a különböző világképek és világképrendszerek illetve
szimbólumrendszerek megismertetése, hogy a világban saját helyüket nehezen találó diákok
számára lehetséges utakat, modelleket mutassunk, hogy a sajátjukat ezeken keresztül
könnyebben felismerjék, megtalálják.
– Fontos cél, hogy a diákok megtalálják a nekik személyre szabottan megfelelő kurzusokat,
tevékenységformákat, ezáltal az önismeret és a felelősségvállalás területén fejlődjenek.

Fejlesztési követelmények
– A tanult művészeti ágak és a mindennapi környezet, a tömegkommunikáció átfogó
műfajainak, összefüggéseinek ismerete, sajátos kifejezőeszközeinek tudatosítása, a kritikai
érzék fejlesztése, a kulturális, a művészeti értékek iránti nyitottság kialakítása, néhány
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kiemelkedő mű és alkotóik ismerete, az értékes műalkotásokat, tárgyakat, információkat
megbecsülő, környezettudatos magatartás kialakítása,
– A leírástól az ítéletalkotásig terjedő műelemző képesség, saját korunk művészeti és
tömegkommunikációs nyelvének tudatosítása
– a mindennapi élet képi, és hang-információinak megértése, a tárgyi környezet
rendeltetésszerű használata, a mindennapi élethez szükséges ábrázolóképesség kialakítása,
hétköznapi esztétikai ítéleteket megalapozó tapasztalat és ízlés kialakítása, az érzékszervek
fejlesztése, az érzékelés tudatosítása (pl. testbeszéd, hanglejtés-hangszín, öltözködés,
metakommunikáció…), emberismeret, és tolerancia fejlesztése
– Önismeret fejlesztése. Saját maga számára testre szabott feladat kiválasztásának, esetleg
megfogalmazásának

kialakítása,

ezzel

együtt

fejleszteni

az

ehhez

nélkülözhetetlen

önismeretet, illetve hogy fel tudja mérni a feladat mértékét (azaz mekkora munkát,
terjedelmet, milyen mértékű elmélyülést igényel), ezeket se alul, se túl ne becsülje
– Adatok, összefüggések megjelenítésének képessége a tanult szinten, történet, eseménysor,
változás és mozgás közérthető megjelenítésének képessége. Önállóság a problémamegoldás
lépéseiben: helyzetfelismerés, tájékozódás, vázlatkészítés - tervezés, alkotás - konstruálás és
a munka értékelése.
– A tanulást, munkát segítő képességfejlesztés: gondolatok áttekinthetővé, szemléletessé
tétele, valamint az információk megértése a tanulásban, a munkában és a mindennapi életben,
ábrák értelmezése és készítése.

Módszerek
A művészet tantárgy sajátosságainak megfelelően ajánlott kiscsoportos, esetenként egyéni
foglalkozásokat tartani. A feladatokban személyre szabott mértékben a diákok önálló
tevékenységére is lehet építeni.
– A különböző tevékenységformák és a tananyag kurzusonként egy téma köré szerveződnek,
azt a témát komplex, sokoldalú módon lehet kidolgozni. Az alkotó és befogadó tevékenység
aránya személyre szabottan változik; erre a tevékenységformák kurzusokon való kombinálása
ad lehetőséget.
Számonkérés, értékelés
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– egy kurzust egy gyakorlati-bemutató (kiállítás, portfolió, előadás, vetítés…) és/vagy (a kurzus
tevékenységformájától függően) a tananyagból egy vizsga zárja. Projektek esetén a projektre
vonatkozó értékelési folyamatot kell figyelembe venni.
Tankönyvek:
Az egyes kurzusokhoz használandó tankönyv választásának szempontjai:
– Minél teljesebben tartalmazza a kurzus tananyagát, hogy minél kevesebb tankönyvet kelljen
használni egy kurzushoz; ajánlott irodalomjegyzékkel érdemes kiegészíteni
– Minél könnyebben hozzáférhető legyen
– A tananyag feldolgozása jól tagolt, érthető és jól tanulható legyen
A tanulást azonban egy áttekinthetően és részletesen megfogalmazott kurzustematika segíti a
leginkább, a tanult témakörök megadásával minden témakörhöz a tanult fogalmak és alkotások
felsorolásával. Ehhez csatolandó a tankönyvek és ajánlott irodalmak jegyzéke, illetve néhány
olyan könyv esetleg internetes honlapcím megadása is, ahol a diák a tanár által felsorolt
fogalmaknak, alkotóknak, műveknek utána tud nézni.
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VIZUÁLIS KULTÚRA
Művészeti kurzusok

A vizuális kultúra tárgy a művészetek egységen belül 6 tematikus művészeti kurzussal, illetve
3 vizuális kultúra érettségi előkészítő kurzussal van jelen.
A vizuális kultúra tantárgy Érettségi előkészítő kurzusait azoknak a diákoknak ajánljuk, akik
érdeklődnek a művészet különféle területei iránt, ebből a tárgyból specializálódnak, illetve akik
e tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségit kívánnak tenni. A tantárgy kurzusai, tematikája
az érettségire való felkészülést is szolgálja, de természetesen azok számára is lehetséges e
tárgy tanulása, akik nem kívánnak ebből érettségizni, csak érdeklődnek a terület iránt.
A művészetek egységen belül meghirdetett vizuális művészeti kurzusok komplex tematikus
kurzusok, melyek az alkotói, gyakorlati és befogadói tevékenységek vegyesen szerepelnek.
Mivel a vizuális kultúra tantárgy és a művészeti kurzusok a művészetek tárgy alegysége, a
művészeti neveléssel kapcsolatos célok, fejlesztési követelmények, módszerek stb. terén nem
ismertetjük újra részletesen mindazt, amit a művészetek tanulásterületnél már megtettünk,
csak hivatkozunk rá és kiegészítjük azt.
A vizuális kultúra kurzusok:
A vizuális nevelés a tanulók személyiségfejlesztésének rendkívül fontos része, hiszen az itt
alkalmazott tevékenységekre jellemző alkotva tanulás, érzelmeket gazdagító, empátiát,
minőségérzéket, valamint önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik, ami
vitathatatlanul az önépítő és önszabályozó egyén és közösség egyik alappillére.
A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális
megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében
értelmezhető, ebben a tekintetben a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munkája
elengedhetetlenül fontos.
A vizuális kultúra tantárgy fontos célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ
vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások
átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetük tudatos alakításában.
Emellett nagyon fontos cél, hogy a tanulók tudatosítsák saját gyökereiket, megismerjék a
magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat,
nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet
játszik a tanulók érzelmi fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi
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viszonyulásuk kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a
tanulók a magyar kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.
Ebben az iskolaszakaszban a vizuális kultúra tantárgy szokásos részterületeinek további
fejlesztése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a mérlegelő szemlélet és a problémamegoldó
gondolkodás, valamint a szociális érzékenység további erősítése. A felnőtté válás ezen
időszakában rendkívül fontos a reális önértékelés és az önismeret megerősítése, ami a
tantárgyhoz kapcsolódó tudásterületek alkotó-befogadó folyamatain keresztül juthat érvényre.
Ebben fontos szerepük van az egyéni feladatoknak éppúgy, mint a társadalmi együttműködést
mintázó csoporttevékenységeknek. A fiatalok és a kortárs környezet médiahasználati szokásai
szükségessé teszik a médiatudatosság elvének és gyakorlatának erősítését, vagyis a vizuális
megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló mérlegelő médiaértés kompetenciájának
megszilárdítását. Ebből következtethető, hogy e korosztálynál nem pusztán a kifejező
képzőművészeti produktumok létrehozása a cél, hanem az is, hogy a tanulók képesek legyenek
újszerű technikai eszközök használatával is továbbvinni a hagyományos képalkotási eljárások
kialakult gyakorlatát, mint például a képi elemek elrendezésének alapvető eseteit. A
tanulmányaik végére a tanulóktól elvárható komplex gondolkodás és látásmód lehetőséget
nyújt a korábbi évfolyamokon megszerzett ismeretek és tapasztalatok rendszerezésére, a
befogadó jellegű vizuális képességek fejlesztésére, ami tovább segíti a problémamegoldó
gondolkodás és kreativitás fejlődését.

A rajz és vizuális kultúra kurzusok célja:
A művészetek egységnél részletesen megfogalmazott célok a vizuális kultúra tantárgyra is
érvényesek, hiszen ez a tárgy annak egy specializáltabb folytatása. Különösen nagy hangsúlyt
kap azonban a tehetséggondozás és az érettségire, illetve az esetleges továbbtanulásra való
minél alaposabb felkészítés.
A vizuális kultúra tantárgy legfontosabb alapelve az aktív tanulói alkotómunkán alapuló
gyakorlatközpontúság.
A vizuális nevelés – tantárgyi tanulási eredményeiben is jól megmutatkozó – alapelve továbbá,
hogy az egyéni feladatmegoldás mellett megfelelő teret kap a csoportban megvalósított alkotó
és befogadó tevékenység, hisz a csoportos feladatmegoldás segíti az önismeretet és
önszabályozást, az önértékelést, továbbá a másokra való odafigyelést és elfogadást.
A tárgy tanításának gyakorlati törekvései akkor eredményesek, ha a tanulók vizuális
produktumot hoznak létre. Az eredményes fejlesztés a különböző nevelési-oktatási szakaszok
életkori sajátosságainak ismeretében, változatos és játékos módszerek használatával érhető
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el. A tantárgy gyakorlati tevékenységeinek megalapozásában fontos szerepe van a közvetlen,
érzékszervi tapasztalatszerzésnek, a környezettel való közvetlen kapcsolatnak és a kéz
finommotorikájának fejlesztése érdekében a minél gazdagabb anyag- és eszközhasználatnak.
Az alkotói képességek fejlesztése az alkotva befogadás elvét követi.
Az alkotó, vizuális önkifejező tevékenység a személyiségfejlesztés egyik legizgalmasabb és
legeredményesebb eszköze. Az alkotás felszabadító ereje segíti az érzelmek felfedezését és
tudatosítását. A vizuális produktum létrehozása során az elemző, értelmező, szintetizáló és
újszerű megoldásokat kereső tevékenységek az összetett gondolkodási műveletek gyakorlását
is lehetővé teszik.
Az alkotva befogadás elvének élményszerű alkalmazása segíti leginkább a sokrétű
képességfejlesztés által megvalósuló személyiségfejlesztést.
A vizuális kultúra tantárgynak jelentős, el nem hanyagolható szerepe van a sokoldalú,
kiegyensúlyozott személyiség fejlesztésében, kialakításában.
A tantárgy képességfejlesztő tulajdonságai jelennek meg a fejlesztési területeinek és
témaköreinek meghatározásában is. A fejlesztési területek; a vizuális megfigyelés, leírás,
emlékezet, belső képalkotás, elemzés, értelmezés, vizuális ábrázolás és kifejezés, közlés és
kommunikáció, a kreativitás fejlesztése folyamatát figyelembe véve kerültek kijelölésre. A
vizuális megismerés és kreatív produktum létrehozásának logikája mentén meghatározott
szerkezeti egységekbe került az adott nevelési-oktatási szakasz elvárt tanulási eredményeinek
részletes leírása.
A vizuális megismerés részeiként értelmezett alkotó és befogadó tevékenységeket a tanterv
keretrendszere nem különíti el. A tanulási eredmények megfogalmazása szempontjából
azonban

gyakran

elkülönülnek

az

alkotó

és

befogadó

tevékenységre

vonatkozó

követelmények.
A vizuális kultúra művészeti kurzusainak témakörei a tantárgy alapvető részterületeit, a képzőés vizuális művészetet, a vizuális kommunikációt, valamint a tárgy- és környezetkultúrát
részletezik tovább. E részterületek jelzik a tantárgy legfontosabb tartalmait.
A vizuális kultúra jellemzően képességfejlesztő tantárgy, ebből következően a vizuális
megismerés eszközként használható más tudományterületek, más tantárgyak tartalmainak
feldolgozásához is.
A vizuális kultúra ismeretanyagának legjelentősebb részét a magyar és az egyetemes
kultúrkincsből meríti.
A vizuális kultúra tanulásának célja, hogy a tanuló:
- értelmezze és átélje a körülöttünk lévő vizuális jelenségeket;
- megismerje a mindennapi életben a vizuális kommunikáció szerepét;
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- ismerjen meg újabb kommunikációs formákat;
- értelmezze a vizuális művészet kultúraközvetítésben elfoglalt helyét;
- megismerje a kulturális örökség jelentőségét;
- megismerje a magyar vizuális kultúra meghatározó alkotóit, alkotásait;
- hazaszeretete és Magyarországhoz való érzelmi kötődése erősödjön a magyar kultúrkincs
megismerése által;
- ismerje a vizuálisan megjelenő nemzeti szimbólumokat;
- megtanulja a tárgyi népművészet megismerésén keresztül a hagyományőrzés jelentőségét;
- megértse a társadalmi folyamatokat, kortárs jelenségeket és problémákat;
- a tárgykultúra és az épített környezet megismerésén keresztül megértse a fenntartható
fejlődés problémakörét;
- fejlessze finommotorikáját gyakorlati tevékenységek által;
- készségszinten használja a vizuális kultúrában alkalmazott alapvető anyagokat, eszközöket
- kapjon lehetőséget az alkotó kísérletezéshez;
- szerezzen gyakorlatot a kreatív feladatmegoldásban;
- tanulja meg a megalapozott, önálló ítéletalkotást;
- a művészet sajátos eszközeivel fejlődjön érzelmi élete, érzelmi intellektusa;
- fejlessze az önkifejező képességét;
- gyakorlatot szerezzen a társakkal, csoportban történő alkotásban, együttműködésben.

Fejlesztési követelmények
A művészetek tantárgynál részletesen megfogalmazott fejlesztési követelmények a vizuális
kultúra tantárgyra is érvényesek.
Ezek kiegészülnek a következő speciális fejlesztési követelményekkel:
– térlátás, térábrázolás fejlesztése, az ábrázolási rendszerekben való jártasság kialakítása
– képzőművészeti technikák ismerete és minél gyakorlottabb alkalmazása, eszközök tiszta,
esztétikus használata
– fogalmak, tudástartalmak rendszerezett és minél teljesebb elsajátítása
– műelemző képesség minél magasabb szintű elsajátítása
– vizuális memória fejlesztése
– a vizuális kultúra területeinek, művészeti ágainak és műfajainak, a művészeti és
tömegkommunikációs területek sajátosságainak értő ismerete
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– a művészettörténet főbb korszakainak, stílusainak, alkotóinak és alkotásainak rendszerezett
ismerete
– minél önállóbb feladatmegoldás mind az alkotói, mind a befogadói területen, projekt-jellegű
hosszabb, tervezettebb feladatmegoldásra való képesség kialakítása
A művészetek tantárgy esetében egy szemléletmód kialakítása történik, a vizuális kultúra
tantárgy konkrét specializált ismeretek és képességek-készségek kialakítására-megszerzésére
törekszik.
A középiskolában a tantárgy legfontosabb feladata összetett feladatmegoldás esetében a
kísérletezésnek, a vizuális ötletek kidolgozott megvalósításának, illetve a megszerzett vizuális
tudás önálló és innovatív felhasználásának ösztönzése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban
cél a művészeti fejlesztés transzferhatásait kihasználó, – egyéb területek és tantárgyak
tanulását is támogató – változatos alkotótevékenység gyakorlása.
További cél olyan kreatív, gyakran együttműködésen alapuló fejlesztési lehetőségek
kipróbálása, amelyek szakmai érdeklődéstől függetlenül képesek felkészíteni a tanulókat a
munkaerő-piaci elvárásokra, illetve a vizuális műveltség mérlegelő szemléletű és személyes
felhasználására.
A

tantárgy

tanításában,

tanulásában

a

hangsúly

a

tapasztalatok

értelmezésének,

felhasználásának, a megszerzett tudás alkalmazásával problémahelyzetek megoldásának,
majd a megoldások értékelésének és esetleges újraértelmezésének, a kreatív, alkotó, tervező
folyamatok ösztönzésén van.
A művészet teoretikus megközelítése és a művészettörténet, az alkotva befogadás elvét
követve továbbra

is tantárgyi

követelmény,

amely

a

tematikus

tartalomszervezés

érvényesítésével a korábbi iskolaszakaszokban megszerzett tudásra és vizuális ismeretanyagra
épül. Középiskolában is cél a változatos, a tanulók érdeklődésén alapuló, a kortárs művészeti
jelenségeket is feldolgozó, az önismeretet és önazonosságot támogató vizuális önkifejezési
formák gyakorlása. Fontos a vizuális kommunikációs formák elemző megközelítése, a
különböző mediális megjelenések értelmező és mérlegelő vizsgálata, az épített, tervezett
környezet értelmezése környezettudatosság szempontjából, illetve a designgondolkodás
lehetőségeinek felfedezése. Az egyéni vagy csoportos alkotással támogatott befogadó
tevékenység akkor éri el a legeredményesebben a célját, ha való helyzetekből kiindulva
fejleszti.
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A vizuális kultúra művészeti kurzusainak sajátosságai
Tevékenységformák vizuális művészeti kurzusok esetén:
1. Gyakorlati-elméleti:
Az elméleti (befogadó) és gyakorlati, alkotó jellegű tevékenységek vegyesen szerepelnek az
egyes kurzusokon, megoszlásuk azokon belül változó lehet. Az alkotótevékenységek az
elméleti témák köré szerveződnek, azok befogadását erősítik, elmélyítik. Az elméleti és
gyakorlati tevékenységformák aránya és jellege határozza meg a kurzus követelményeit és
értékelési módját.
2. Tanár által vezetett önálló tevékenységformák
Az egyes kurzusokra nagyon különböző felkészültséggel és önállósági fokkal rendelkező diákok
járhatnak
A szintre hozás, illetve a diák számára megfelelő szintű tevékenységforma (tanár által vezetett
tevékenységtől az önálló, megtervezett projekt-jellegű munkáig) személyre szabottan
alakítandó ki az egyes kurzusok hallgatóinak. Mivel a kurzusok hallgatói létszáma nem magas,
ez megoldható. Tehát a kurzusvezető tanár feladata, hogy az adott kurzuson a
tevékenységformákat minden diákja számára személyre szabottan szervezze, ebben
differenciáljon.

Cél,

hogy

a

diákok

idővel

minél

önállóbbak

legyenek

az

egyes

tevékenységekben, mind a befogadó-elemző, mind a gyakorlati-alkotó tevékenységek terén.

Egymásra épülés:
A vizuális kultúra művészeti kurzusait úgy kell felépíteni, hogy önmagukban is egy teljes
egészet alkossanak, olyanok is látogathassák, akik esetleg az előző témakörök kurzusait csak
később tudják felvenni.
Az érettségi előkészítő kurzus alapvetően épít a vizuális művészeti kurzusok során megszerzett
ismeretekre, és kiegészíti azokat. Nem feltétlenül kell azonban mindent korábban tanulni a
művészetek tárgy keretében, ez a kurzusrendszer miatt nem is volna megoldható.
Művészeti kurzusok: Alkotó és befogadó, tematikus felépítésű komplex művészeti kurzusok.

Módszerek
(a művészetek tantárgynál leírtakhoz hasonlóan, kiegészítve):
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– A művészet tantárgy sajátosságainak megfelelően ajánlott kiscsoportos, esetenként egyéni
foglalkozásokat tartani. A feladatokban személyre szabott mértékben a diákok önálló
tevékenységére is lehet építeni.
– A különböző tevékenységformák és a tananyag kurzusonként egy téma köré szerveződnek,
azt a témát komplex, sokoldalú módon lehet kidolgozni. Az alkotó és befogadó tevékenység
aránya személyre szabottan változik; erre a tevékenységformák kurzusokon való kombinálása
ad lehetőséget.
A kurzusok tematikája és felépítése lehetőséget biztosít projekt-jellegű módszertani
szerveződések alkalmazására is. A művészeti projektek olyan folyamatorientált csoportos
szerveződések, melyek a problémamegoldásra fókuszálnak, előtérbe helyezve a befogadói
aktivitást, az élményszerűséget és az esztétikai attitűd készlet kialakulásának előmozdítását. A
résztvevő képessé válik egy önirányított tanulási metodikát létrehozni, mely a valós élet
problémaköreire is interpretálható. A művészeti projekt az eredmények és/vagy produktumok
közzétételével zárul, mely fontos része az értékelési folyamatnak.

Számonkérés, értékelés:
– egy kurzust egy gyakorlati-bemutató (kiállítás, portfolió, bemutató, előadás, vetítés…)
és/vagy (a kurzus tevékenységformájától függően) a tananyagból egy vizsga zárja. Projektek
esetén a projektre vonatkozó értékelési folyamatot kell figyelembe venni.
– Az érettségi előkészítő kurzusokat az érettségi vizsgához hasonló vizsga, illetve egyénre
szabott számonkérés zár le.
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A művészeti kurzusok témaköreinek áttekintő táblázata:
Kurzus neve

Ajánlott óraszám
24

1. Korszak, stílus, műfaj
2. Kortárs

művészeti

jelenségek

–

Művészi 24
koncepció, személyes és társadalmi üzenet

3. A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális
információfeldolgozás;

Digitális

képalkotás, 48
közösségi média – Digitális tartalom-előállítás,
személyesség
4. Design, divat, identitás – Tervezett környezet,
azonosulás;

Környezet és fenntarthatóság – 48

Természeti és tervezett környezet egyensúlya

MŰVÉSZETI KURZUSOK:

1. KURZUS: Korszak, stílus, műfaj
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv
eszközeit;
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat
alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt
társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál,
a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti,
és az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső
képeit, képzeteit

szabadon

párosítja a

felkínált

tartalmi

elemek

és

látványok

újrafogalmazásakor, amelyet indokolni is tud;
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− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört
egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen
és képi megjelenítéssel is;
− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket
fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban;
− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges
információk

felhasználásával

részletesebb

helyzetfeltáró,

elemző,

összehasonlító,

projektmunkát végez;
− érti és megkülönbözteti a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit,
közlésformáinak azonosságait és különbségeit;
− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat,
illetve az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl.
személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos,
vizuális jellegű bemutatása a szakszerű kutatás lépéseinek érvényesítésével. A
probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása érdekében az optimális műfaj, stílus,
kifejezési eszköz megválasztása, tervezett felhasználása, akár csoportmunkában is
− Meglévő művészettörténeti tudás felhasználásával és célirányos megfigyelések, elemzések
alapján reflektív alkotások létrehozása (pl. grafika, fotó, film, festmény, fotósorozat,
kollázs), adott történelmi korok, korszakok jellemző problémáinak, jelenségeinek (pl.
szabadság, érték, humánum, szülő-gyermek viszony, bűn, identitás, szépség) változását
tükröző vizuális művészeti megjelenések megértése és mások számára is érthető
bemutatása érdekében, mindezt csoportmunkában is
− Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk,
realizmus, századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) jellemző
probléma (pl. valósághoz, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való viszony)
kapcsán önálló információgyűjtés, alkotás, a probléma, téma önálló értelmezése a
vizualitás lehetőségeit is felhasználva, reflektálva napjaink kifejezési nyelvére
FOGALMAK
interaktív mű, parafrázis, művészi hatás

2. KURZUS: Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és
társadalmi üzenet
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak
megfelelően rendszerezi;
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv
eszközeit;
− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti,
és az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső
képeit, képzeteit

szabadon

párosítja a

felkínált

tartalmi

elemek

és

látványok

újrafogalmazásakor, amelyet indokolni is tud;
− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört
egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen
és képi megjelenítéssel is;
− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket
fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban;
− adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a
társadalmi reflexiók kiemelésével értelmez;
− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait
a hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően;
− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési
szándék vagy funkció érdekében újraalkot;
− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas
kifejezési eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében
szabályokat újraalkot.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− A személyes érdeklődésben jelenlevő, művészeti, társadalom- vagy természettudományos
ismeretek által megalapozott absztrakt fogalmak, jelenségek megjelenítése jelen korunk
képalkotó lehetőségeivel.
− Sajátos művészi koncepciók kialakításának segítése
− Kortárs művek értelmezési kereteinek lehetőségei, személyes kapcsolódások kutatása
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− A XX. századi magyar művészet megismerése, egyetemes kitekintéssel. (Pl. a magyar
szobrászat jelentősebb alkotásainak: Szervátius Tibor, Schaar Erzsébet, Borsos Miklós, Vilt
Tibor, Melocco Miklós és Kovács Margit munkái megismerése.)
− Kortárs művészeti irányzatok és törekvések feldolgozása, önálló elemzés vagy produktum
létrehozása
− Önálló gondolatok, ötletek kifejezése XX. századi művészet jelenségeire reflektálva
− Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére önállóan tervezett anyaghasználattal
alkotott mű létrehozásával.
FOGALMAK
koncepció, önreflexió/társadalmi reflexió, posztmodern jelenségek, kísérleti művészet

3. KURZUS: A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak
megfelelően rendszerezi;
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv
eszközeit;
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat
alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt
társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál,
a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges
információk

felhasználásával

részletesebb

helyzetfeltáró,

elemző,

összehasonlító,

projektmunkát végez;
− megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő
kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is
megvitat;
− különböző mediális produktumokat vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és
hatáskeltés szempontjából elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is
megvitatja;
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− bemutatás, felhívás, történetmesélés érdekében térbeli és időbeli folyamatokat,
történéseket, cselekményeket különböző eszközök segítségével rögzít;
− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások
számára is érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja;
− valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges
üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is;
− szabadon választott témában társaival együtt ok-okozati összefüggéseken alapuló
történetet alkot, amelynek részleteit vizuális eszközökkel is magyarázza, bemutatja;
− adott téma újszerű megjelenítéséhez illő technikai lehetőségeket kiválaszt és adott vizuális
feladatmegoldás érdekében megfelelően felhasznál;
− technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti
a befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét;
− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság
érdekében az együttműködésre törekszik.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Példák alapján a vizuális információfeldolgozás eszközeinek elemző vizsgálata során önálló
következtetések megfogalmazása és a tapasztalatok felhasználása adott cél, illetve adott
cél továbbgondolása önálló produktum létrehozása érdekében csoportmunkában vagy
egyénileg
− Egyszerű animációs technikák felhasználásával változatos célokat következetesen szolgáló
mozgókép elkészítése csoportmunkában vagy egyénileg, és a produktum közös
értelmezése, értékelése
− Példák alapján a vizuális közlés hatásmechanizmusainak elemző vizsgálata különféle
szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások,
célközönség elérése)
− A tapasztalati valóság és a különféle médiumokon keresztül megjelenő reprezentált valóság
összehasonlító vizsgálata és feldolgozása
− Szabad kísérletezés önálló ötleteken alapuló tartalmak megjelenítésére önállóan tervezett
anyaghasználattal alkotott mű létrehozásával

FOGALMAK
média,

médium,

technikai

célközönség/célcsoport,

kép,

reprezentált

filmnyelvi

eszközök,

valóság/virtuális

montázselv,
valóság,

sztereotípia,

vizuális

közlés,

hatásmechanizmusok
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4. KURZUS: Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás,
személyesség
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv
eszközeit;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál,
a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
− megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő
kulturális környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is
megvitat;
− vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából különböző
mediális produktumokat elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja;
− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat,
illetve az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket;
− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
− valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges
üzenetet felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is;
− technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti
a befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét;
− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság
érdekében az együttműködésre törekszik.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Többféle célt szolgáló, választott online tartalom, megjelenés elemző vizsgálata a vizuális
jellemzők leírása és elemzése céljából, egyénileg és csoportmunkában is
− Választott, személyes tartalmakat bemutató online megjelenések elemzése vizualitás és
tartalomszervezés szempontjából, és a tapasztalatok bemutatása és megvitatása egyénileg
vagy csoportmunkában
− Az alegységhez kapcsolódó a diák személyes érdeklődésben jelenlevő ötletek, gondolatok
megjelenítése jelen korunk képalkotó lehetőségeivel
− Digitális képalkotási eszközökkel való kísérletezés, önállóan vagy csoportmunkában
− Hagyományos technikák vizsgálata a digitalizáció tükrében
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− Identitás és közösség kapcsolatának vizsgálata alkotói, gyakorlati tevékenységeken
keresztül

FOGALMAK
újmédia, virtuális világ, közösségi média, társadalmi nyilvánosság, digitális képalkotás

5. KURZUS: Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak
megfelelően rendszerezi;
− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat
alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt
társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál,
a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának,
rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok létrehozása
esetében;
− adott szempontok alapján érti és megkülönbözteti a történeti korok és a modern
társadalmak tárgyi és épített környezetének legfontosabb jellemzőit;
− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások
számára is érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja;
− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait
a hiteles kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően;
− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során;
− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas
kifejezési eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében
szabályokat újraalkot;
− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket és
azok feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Az építészettörténet különböző korszakaiból választott példák összehasonlító vizsgálata,
önálló

eredmények

bemutatása

választott

anyaghasználaton

alapuló

produktum

előállításával
− Az organikus építészet célkitűzéseinek és formanyelvének (Le Corbusier, Hundertwasser,
Gaudi) megfigyelése, annak önálló feldolgozása, akár csoportmunkában is
− Kós Károly, Makovecz Imre munkásságának megismerése, önálló tervezési feladatok
− Személyes példák alapján design, divat és identitás kapcsolatának vizsgálata, szabad
kísérletezés önállóan vagy akár csoportmunkában
− A XIX-XX. századi magyar tárgykultúra egy-egy jellemző termékének, gyártójának (pl.
Zsolnay épületkerámia, Hollóházi és Herendi porcelán, Csepel biciklik) megismerése. Forma
és funkció kapcsolatának értelmezése és alkotómunkában történő újrafogalmazása.
− Egyén és társadalom kapcsolatának elemzése alkotói tevékenységeken keresztül
− Design és formatervezési gyakorlatok
− Szabad kísérletezés önálló ötleteken alapuló tartalmak megjelenítésére önállóan tervezett
anyaghasználattal alkotott mű létrehozásával
− Személyesség és tudatosság megjelenése az alkotásban, sajátos egyéni formanyelv
kialakítása az alkotótevékenységben

FOGALMAK
térszervezés, design, divat, identitás, brand, designgondolkodás, önreflexió, egyén és
társadalom, építetett környezet, tudatosság, tervezés

6. KURZUS: Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet
egyensúlya
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak
megfelelően rendszerezi;
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− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat
alkot, e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt
társaival együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti;
− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál,
a további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres;
− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti,
és az eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti;
− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának,
rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok létrehozása
esetében;
− a vizuális alkotás során befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt megismerve reflexióit
szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi megjelenítéssel is;
− személyes élményei alapján elemzi a tárgy- és környezetkultúra, valamint a fogyasztói
szokások mindennapi életre gyakorolt hatásait és veszélyeit, és ezeket társaival megvitatja;
− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások
számára is érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja;
− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez, és módosított kifejezési
szándék vagy funkció érdekében újraalkot;
− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket és
azok feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban.
− Az alegységhez kapcsolódó a diák személyes érdeklődésben jelenlevő ötletek, gondolatok
megjelenítése jelen korunk képalkotó lehetőségeivel.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Lokális vagy globális környezeti problémára reflektáló alkotás, produktum (pl. alkotás,
akció, interaktív tér, esemény, szerkezet, közösségi médium kampány, installáció)
létrehozása.
− Szabad kísérletezés önálló ötleteken alapuló tartalmak megjelenítésére önállóan tervezett
anyaghasználattal alkotott mű létrehozásával
− A fenntarthatóság és környezettudatosság irányelveinek megfelelő ideális élettér
természeti és épített, tárgyi környezetének harmóniájára, egyensúlyára fókuszáló tervezés,
inspirálódás (pl. környezetbe olvadó építészet, land art), a kortárs környezetalakítás
jellemzőinek,

a

designgondolkodás

problémamegoldásra

ösztönző

lehetőségeinek

inspiratív felhasználásával, csoportmunkában is
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− A műemlékvédelem korszerű irányelveinek megismerése. Saját környezetünk felfedezése,
önálló feldolgozása gyakorlati feladatok során.
− Jövőkép és személyes gondolatok megjelenítése és alkotótevékenységbe illesztése
− Kortárs művészeti törekvések megismerése a téma kapcsán magyar, illetve egyetemes
alkotók munkáiból válogatva
FOGALMAK
fenntartható fejlődés, személyes/közösségi tér, ökológiai lábnyom, ergonómia, minimál tér,
installáció, kortárs reflexiók, interaktivitás
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ÉNEK-ZENE

CÉLOK
A

tanulók

életében,

kibontakozásában,

személyiségük

műveltségük

formálódásában,

megszerzésében,

gondolkodásuk,

társas

együttélésükben

kreativitásuk
jelentős

a

középiskolás időszak, melyhez a zenei nevelés is hozzájárulhat. A zene értő, érző befogadása
és aktív alkotó művelése egyaránt intenzív élményforrás lehet, segíti a különböző kultúrák
megismerését

és

aktivizálja

a

képzeletvilágot.

A

zenei

befogadás

és

önkifejezés

eredményességét segíti a zenei alkotásokban feltárt élethelyzetekkel történő érzelmi
azonosulás, a gondolatok verbális vagy vizuális megjelenítése, valamint a zenének a
viselkedésre, fejlődésre és agyműködésre gyakorolt hatásaiban való tájékozottság. Cél a
zeneművek gondolati tartalmát kifejező eszközök felismerése, valamint az összefüggések
felfedezése a zenei stíluskorszakok, történelmi események, képzőművészeti és irodalmi
alkotások között. A tanuló meglévő ismereteket képes alkalmazni a digitális technika zenei
felhasználásában is. Érintett területek: művészi kifejezőkészség, zenei alkotások befogadása,
értő megközelítése, esztétikai érzék, kreativitás. A zene elsősorban a hangulati életet
befolyásolja, örömforrás és motiváló hatású lehet. Ugyanakkor fokozódhatnak a kognitív
tevékenységek és a teljesítmény. Fejleszti az alkalmazkodás, a kivárás képességét, a
kerettartást. Alakíthatja az ízlést, a szépérzéket, a művészetekre való fogékonyságot,
érdeklődést. A nehezen vagy nem verbalizáló egyének is kommunikálni tudnak, meg tudnak
mutatkozni. Közösségformáló és az egyénre nézve megtartó ereje van.

Részcélok: A tanuló a zeneművészeti alkotások befogadásán keresztül ismerje fel a művészi
értékeket; zenei képességei fejlődjenek az éneklésen, a hangszeres játékon, a ritmikai- és
hallásfejlesztésen keresztül, valamint sajátítsa el az ezeket támogató zeneelméleti
alapismereteket; értelmi-érzelmi intelligenciája, képzelete és kreativitása kibontakozzon,
melyek hatással vannak egyéb, nem zenei képességeire is; komplex látásmódja alakuljon a
zene társadalmi, történelmi és kulturális kontextusában történő megértésével; erősítse
személyes és társas identitását; elősegítse önállóságát és önkifejezését a társas és egyéni
alkotóművészeti tevékenységek művelésén és a véleményformálás fejlesztésén keresztül;
megerősítse empátiáját, toleranciáját a zenei tevékenységekben való közös együttműködéssel,
egymás zenei produkciójának, véleményének, ízlésének toleráns befogadásával.
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A zenehallgatási anyag válogatásánál az életszerűség a fő szempont: a zeneművek a tanulók
tanulmányaihoz és mindennapjaihoz, átélhető élethelyzetekhez igazodnak és kapcsolódnak. A
korábban hallgatott zeneművek történelmi szemléletmóddal összegződnek, és a tanulók
megismerkednek a hallgatott zenék kulturális környezetével is.

TANULÁSI EREDMÉNYEK
Az ének-zene tanulása során is jellemző, hogy tanulók nem azonos képességszintről indulnak
és nem is azonos eredményességgel végzik tanulmányaikat. Ezért az értékelés alapja az énekzene tanulás minden életkori szakaszában alapvetően a tanulói aktivitás, lelkesedés,
kooperativitás, illetve a tanulási képességek változása, a tanuló önmagához mért fejlődési
szintje kell, hogy legyen.
ZENEI ELŐADÓKÉSZSÉG (ének, hangszeres játék) - reprodukálja a tanult ritmusokat
mozgással, testhangszerrel, valamint egyszerű ritmushangszerekkel.
ZENEI BEFOGADÓKÉSZSÉG - a zeneművek befogadásában kreatívan használja képzeletét;
adott szempontok alapján figyeli meg a hallgatott zeneművet.
ZENEI ALKOTÓKÉSZSÉG - egyszerű ritmussorokat rögtönöz; különböző hangszíneket,
hangmagasságokat, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és reprodukál; rövid
dallamsorokat rögtönöz.
KULTURÁLIS MŰVELTSÉG ÉS KULTURÁLIS BEFOGADÓKÉSZSÉG - aktívan részt vesz az iskola
ünnepein, tematikus projektjein.
ÖNÁLLÓ TANULÁS FEJLESZTÉSE - életkori sajátosságának megfelelően képessé válik a
zeneművek érzelmi és intellektuális befogadására.
Az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 24 óra
TÉMAKÖRÖK
1. Zeneművek, énekes anyag
2. Zeneművek, zenehallgatás
3. Komplex készségfejlesztés (ritmikai érzék, hallás, improvizáció)
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1. Zeneművek, énekes anyag
Cél: A dalokban megjelenített élethelyzetek, érzelmi állapotok megértése.
Fogalmak: Zsoltár típusú népdal, szillabikus, melizmatikus, autentikus, tradíció, átdolgozás,
dialektus, Magyar Népzene Tára
Ajánlott művek:

Népdalok:
Szerelem: Azt gondoltam, eső esik; Akkor szép az erdő; Bujdosik az árva madár; De sok eső,
de sok sár; Hej, rozmaring, rozmaring; Körösfői kertek alatt; Nem úgy van most, mint volt
régen; Nézd meg, lányom; Szerelem, szerelem; Szeress egyet, s legyen szép; Szivárvány
havasán; Én is voltam, mikor voltam; Hej, révész, révész; Életképek: Annyi nekem az irigyem;
Eddig vendég; Éljen a barátság; Én az éjjel nem aludtam; Hej, igazítsad; Irigyeim sokan
vannak; Vígan, vígan; Ünnepek: Sok számos esztendőket; Paradicsom mezejibe; Víg volt
nekem az esztendő; Szent János áldása; Üdvözlégy, Szent László király; Sok Zsuzsanna
napokat

Műzenei szemelvények, és más népek dalai:
Szeikilosz sírverse; Splendor Paternae gloriae (Atyának fénye, fénysugár); John of Fornsete:
Nyár-kánon (Vaskó Andor ford.); Ófrancia kánon: Jertek, jertek, nosza, járjunk táncot!; Farkas
Ferenc: Hajnalnóta; W. Byrd: Tavasz – kánon; Ismeretlen szerző: Kék ibolyácska; Budát, ó
Hunnia, az török rabolja; Balassi Bálint: Bocsásd meg úristen – protestáns népének; J. Haydn:
Erdő mélyén – kánon; W. A. Mozart: Jöjj, drága május; Franz Schubert: A hársfa; Kodály
Zoltán: Mikoron Dávid (Psalmus Hungaricus); Old Black Joe- spirituálé; Oh happy day; Ég a
város – angol kánon

2. Zeneművek, zenehallgatás
Cél:
A tanulók kreatív képzeletének fejlesztése változatos motivációs technikákkal, a zeneművek
nyújtotta lehetőségeket kihasználva
A zeneművek gondolati tartalmát kifejező eszközök felismerésére, átélésére és értelmezésére
alkalmas képességek kialakítása
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Egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok felismerése
Hosszabb, összetettebb koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásának képessége
Összefüggés felfedezése a zenei stíluskorszakok és a történelmi események, irodalmi alkotások
között
A zeneművekről történő önálló véleményalkotás képességének kialakítása
Fogalmak: Vokális műfajok, gregorián, recitativo, korál, kyrie, passió, dalciklus, duett, motetta,
etűd, hangfürt
Ajánlott művek:

Szerelem, barátság: Azt gondoltam, eső esik; Repülj madár – Sebestyén Márta, Muzsikás
Együttes; Orlando di Lasso: Zsoldos szerenád; W. A. Mozart: Don Giovanni - részletek- I.
felvonás 8. és 9. jelenet; Beethoven: F-dúr románc; Liszt Ferenc: Szerelmi álmok; G. Bizet:
Carmen – Habanera; G. Puccini: Tosca – Cavaradossi, levélária; R. Wagner: Nürnbergi
Mesterdalnokok I. jelenet; G. Verdi: Don Carlos – Szabadság kettős; Bartók Béla: A kékszakállú
herceg vára – részletek; Ne menj el

Zeneművek és a történelem:
J. S. Bach: Máté passió – részlet 54 számtól -59 -ig
F. Chopin: Forradalmi etűd
R. Schumann –H. Heine: Két gránátos
Kodály Zoltán: Háry János – Felszántom a császár udvarát; Ének Szent István királyhoz
A. Dvořák: Új világ szimfónia – részletek
D. Sosztakovics: VII. szimfónia – részletek
A. Honegger: Jeanne d’Arc a máglyán - részletek

Zeneművek és az irodalom:
F. Schubert – J. W. Goethe: Margit a rokkánál
S. Prokofjev: Rómeó és Júlia – lovagok tánca
Carl Orff: Carmina Burana – In taberna
Kocsár Miklós – Nagy László: Csodafiú - szarvas
Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek

Életképek:
Ugrós és csárdás dallamok – válogatás revival népzenei felvételekből
J. S. Bach: D-dúr szvit – Gavotte, Menüett
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Joseph Haydn: Évszakok – Szüreti kórus
L. van Beethoven: IX. szimfónia – IV.tétel
M. Ravel: Bolero
Johann Strauss: Éljen a magyar - polka
Kodály Zoltán: Galántai táncok -részletek
Cl. Debussy: A tenger – részlet, az 1. vázlat
I. Stravinsky: Tűzmadár – részlet, a mű kezdete
G. Gershwin: Egy amerikai Párizsban -részlet
Bartók: Béla: Cantata Profana - részletek
Kodály Zoltán - Arany János: Csalfa sugár,
Farkas Ferenc: Furfangos diákok - részlet
Karai József: Estéli nótázás

Régi muzsika kertje:
Szeikilosz sírverse
Missa de Angelis – Kyrie
Dufay: L’homme arme mise - Kyrie
G. P. Palestrina: Sicut cervus
Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 "Jeunehomme" II. tétel - részlet

Szemelvények a magyar zenetörténetből:
Esterházy Pál: Harmonia caelestis – részletek
Liszt Ferenc: Esz-dúr zongoraverseny – I. tétel
Erkel Ferenc: Bánk bán –Keserű bordal, Hazám, hazám
Bartók Béla: Concerto – II. tétel, Párok játéka
Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus- részletek
Szokolay Sándor: Ima, rontás ellen
Kurtág György: Játékok – részletek
Ligeti György: Hungarian rock

3. Komplex készségfejlesztés (ritmikai érzék, hallás, improvizáció)
Cél:

Részvétel

közös

kreatív

zenélési

formákban,

a

zeneművek

befogadásának

előkészítéséhez. A zenei önkifejezés támogatása. Zenei élmények, tapasztalatok szerzése. A
közös alkotás élményének megtapasztalása.
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Tevékenységek:
-

Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek
felhasználásával

-

Zenei kérdés-válasz rögtönzése

-

Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése

-

Zenehallgatás

-

Improvizációs gyakorlatok

-

Zenés történetek írása

-

Zeneszámok feldolgozása, megszólaltatása

-

Zenei-ritmikai játékok
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KURZUSTEMATIKA

1. Bevezető, ismerkedés, elvárások, félelmek, kívánságok tisztázása
2. A zene és én – tapasztalatok, kihívások, egyszerű ritmusgyakorlatok
3. Jégtörés és feszültségoldás mozgásos és hangadó gyakorlatokkal - egyénitől a
csoportosig (rendszeresen visszatérő elemek)
4. A hangadás határtalan lehetőségei – saját test mint hangszer
5. A hangadás határtalan lehetőségei – vokalitás, saját hangunk, beszédhangtól az
énekhangig
6. A hangadás határtalan lehetőségei – tárgyak felfedezése és megszólaltatása
7. A hangadás határtalan lehetőségei – hangszerek felfedezése és megszólaltatása
8. Improvizáció - a mindenkiben megbúvó készség, szorongásoldás egyéni és csoportos
lehetőségei
9. Zenei elemek megjelenítése I. – improvizációs alapozó gyakorlatok
10. Relaxálás és ritmika – a csoport spontán zenél
11. Szabad

asszociációs

beszélgetés

a

csoport

közös

ötleteiről,

tervezgetés

–

zenehallgatás, spontán zenélés, szabad improvizáció
12. Zenei elemek (ritmus, dallam, tempó, dinamika, forma, harmónia) megjelenítése II.
13. Légzés, mozgás – ritmusgyakorlatok
14. Zenei bemutatkozás – egyénileg, párban és csoportban
15. Zenei párbeszéd – kooperatív zenei kommunikáció, kontaktusteremtés hangadással
16. Nonverbális vezetés és vezetettség megtapasztalása
17. Szabálytartás, szabályalakítás, döntés megtapasztalása
18. Ötletek újragondolása – a zenei történet kitalálása
19. Közös alkotói munka – a bemutató anyag létrehozása (igény szerint több alkalom)
20. Produktum bemutatása
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MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET
Ajánlott óraszám 24 óra
ALAPELVEK, CÉLOK
A tantárgy célja a tanulási kompetenciák, a kommunikációs kompetenciák, a szociális
kompetenciák, a digitális kompetenciák és az asszertivitás fejlesztése. A nekünk szóló vagy a
minket elérő üzenetek, sőt, az általunk létrehozott üzenetek jelentős része audiovizuális
médiaüzenetek formájában jelenik meg. A tantárgy egyik célja a, hogy a diák megismerje az
efféle kommunikációs rendszerek részeit, működését, az adók és a vevők manifeszt és látens
céljait, az audiovizuális médiaeszközök sajátos hatásmechanizmusát. A másik cél az, hogy
önmaga is hatásos médiaüzenetet legyen képes létrehozni. A projektek során a generációk
közti párbeszéd is megvalósul, hiszen sokszor a tágabb társas környezet, a család, a felnőtt
segítők világa is bevonódik a munkafolyamatokba. A tantárgy ezen felül fejleszti a kollaboratív
munkavégzési illetve személyes és társas kapcsolati kompetenciákat a kommunikációs
gyakorlatok megoldásában, a csoportos együttműködésben. A közös cél érdekében zajló
munka erősíti az érdekérvényesítés és az alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló
konfliktusmegoldások folyamatát. Ebben a folyamatban a tanulók nyitottan, érzékenyen és
kritikusan viszonyulnak mások véleményéhez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására
törekednek.
A tantárgy sajátos jellege hozzájárul a digitális kompetenciák fejlődéséhez, ezek a képességek
pedig lassanként döntőek a társadalmi nyilvánosságban való aktív részvételhez.
Mivel a tantárgy egyik fókuszában a digitális szövegművek létrehozása áll, így a mozgókép és
médiaismeret fejleszti a kreativitást és az önkifejezést, ezen túlmenően a logikai, gondolkodási
kompetenciákat, ami a problémák azonosításában, a kérdések megfogalmazásában, az
összefüggések keresésében és értékelésében, a logikus ok-okozati érvelés alkalmazásában, az
egyes folyamatok következményeinek a kiszámításában nyilvánulhat meg. A koherens
audiovizuális médiaszövegek létrhehozáshoz azonban hozzájárul a mozgókép formanyelvének
(természetének, kifejezőeszközeinek) ismerete is, így a tantárgy elsajátítása során ezek
hangsúlyos szerepet kapnak.
A tantárgy tartalmai szoros kapcsolatban állnak a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az
állampolgári ismeretek, a hon- és népismeret, az etika, a vizuális kultúra, a dráma és színház,
valamint a digitális kultúra tantárgyak tartalmaival.
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Fontos, hogy a tanuló a mozgóképkultúra és médiaismereti órákon világosan lássa, hogy a
tantárgy tartalmai az ő médiafogyasztásának fejlesztését, igényességét célozzák és a tudatos
médiafogyasztóvá válását segítik elő. A filmpedógia (a filmmel való oktatás) módszerével pedig
a tanulók az egyes – nemcsak humán és művészeti – tudományterületek világához is
kaphatnak élmény alapú fejlesztést. A tantárgy mélyebb elsajátításához tehát elengedhetetlen
az értékhordozó audiovizuális művek tanulmányozása.
TÉMAKÖRÖK
1. A média fogalma és kifejezőeszközei: műfajok, eszközök, írott és elektronikus sajtó; a hír
fogalma, típusai; a hírérték.
2. A tömegkommunikáció fogalma, eszközei: nyilvánosság, hálózati kommunikáció, nonprofit
és kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média szerepe; a tömegtájékoztatás eszközei,
felelőssége; az online kommunikáció lehetőségei és veszélyei.
3. Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom szempontjából: kritikai célok, a
médiatartalmak kezelése – tudatos fogyasztói magatartás kialakítása; az információbiztonság,
a közszféra és a magánszféra a médiában.
4. A média társadalmi szerepe, használata: médiaetika, médiaszabályozás, információáramlás
irányítása, a véleményformálás lehetőségei, feladatai.
5. A mozgóképi közlésmód kifejezőeszközei; szövegépítkezés a hagyományos és az új
médiában, képi eszközök a digitalizáció előtt és most; az audiovizuális elemek esztétikai
szerepe és hatásmechanizmusa.
6. Kultúra és tömegkultúra: hatása az egyénre és a társadalomra; esztétikai minőség és a
fogyasztói társadalom kölcsönhatása; médiajelenségek: sztárok, szerepek, sztereotípiák,
életformák; a virtuális valóság.
7. A film és a filmtörténet: alkotók és alkotások; a világ és a magyar filmművészet
kölcsönhatása
1. A média fogalma és kifejezőeszközei: műfajok, eszközök, írott és elektronikus
sajtó; a hír fogalma, típusai; a hírérték.
Tanulási eredmények: a média természetének ismerete, a fikció és a dokumentum
különbségének ismerete, a hírek jellemzőinek ismerete, a hitelesség kritériumainak ismerete,
a hírmédia szövegeinek értő olvasása és képesség hasonló szövegek megalkotására.
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a politikai, tudományos és közérdekű hírek és a bulvárhírek közötti hasonlóságok és
különbségek felismerése, a hiteles médiatartalmak azonosítása.
Fejlesztési feladatok és ismeretek: a média fogalma, a média és a valóság viszonya; a
jellegzetes médiaműfajok ismertetése; a hír és a hírérték fogalmának értelmezése, a hír
szerkezeti felépítése; a politikai, tudományos, közérdekű és bulvárhírek közötti különbségek és
hasonlóságok vizsgálata.
Fogalmak:

médium,

nyomtatott

és

elektronikus

média,

reprodukció

és

ábrázolás,

dokumentum, fikció, tömegkommunikáció, nyilvánosság, közvélemény, közérdekűség, hír,
hírfolyam.
2.

A

tömegkommunikáció

fogalma,

eszközei:

nyilvánosság,

hálózati

kommunikáció, nonprofit és kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média
szerepe; a tömegtájékoztatás eszközei, felelőssége; az online kommunikáció
lehetőségei és veszélyei.
Tanulási eredmények: a tömegkommunikáció, a közönségek, közösségek és fogyasztók, a
közvélemény, a társadalmi nyilvánosság fogalmának ismerete; a nonprofit, a kereskedelmi, a
közszolgálati és a közösségi média fő jellemzőinek, különbségének ismerete; a szovjet,
angolszász és kontinentális médiatípus fogalma; különbségtétel a nézettség és a
közönségarány között.
Fejlesztési feladatok és ismeretek: a tömegkommunikáció fogalmának ismertetése; a
közvélemény és a társadalmi nyilvánosság fogalmának vizsgálata;

a médianyilvánosság

sokszínűsége jelentőségének felismertetése; a nonprofit, a kereskedelmi, a közszolgálati, a
propaganda- és a közösségi média jellemzőinek megismertetése; a médiafogyasztás, a
nézettség és a közönségarány fogalmának értelmezése.
Fogalmak:

tömegkommunikáció,

társadalmi

nyilvánosság,

közönségek,

fogyasztók,

közvélemény, nonprofit, kereskedelmi, közszolgálati és közösségi média, nézettség,
közönségarány, műsorrend, online kommunikáció.
3. Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom szempontjából: kritikai célok,
a médiatartalmak kezelése – tudatos fogyasztói magatartás kialakítása; az
információbiztonság, a közszféra és a magánszféra a médiában.
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Tanulási eredmények: az online hálózati kommunikáció közegének, sajátosságainak ismerete
a döntési, választási képesség fontosságának ismerete; a magunkról közölt információ adta
lehetőségek és veszélyek ismerete; személyes adatok és digitális identitás védelme; tudatos
és felelős médiahasználat.
Fejlesztési feladatok és ismeretek: az internetnek mint sajátos közvetítő közegnek a vizsgálata;
az internet vizsgálata, amennyiben az nem lineáris és aktivitást követel meg; az
önreprezentáció adta lehetőségek és veszélyek felismerési képessége;

az esetleges

függőségek felismerése.
Fogalmak: internet, közvetítő közeg, bullying, gyűlöletbeszéd, kommunikáció, információ és
dezinformáció, képernyőidő, digitális lábnyom;
4. A média társadalmi szerepe, használata: médiaetika, médiaszabályozás,
információáramlás irányítása, a véleményformálás lehetőségei, feladatai.
Tanulási eredmények: a média társadalmi szerepeinek, fő funkcióinak ismerete; a
médiaoptimizmus és médiapesszimizmus fogalma, a nagy és a korlátozott hatások
elméleteinek megértése; a média törvényi szabályozása fő jellemzőinek ismerete; a piac
médiaszabályozó

képességének

ismerete;

a

médianyilvánosságban

megvalósuló

véleményformálás etikájának és formáinak ismerete.
Fejlesztési feladatok és ismeretek: a média társadalmi szerepeinek, fő funkcióinak
megismertetése; a médiaoptimizmus és médiapesszimizmus szemléletének, a nagy és a
korlátozott hatások elméleteinek értelmezése; a piac és a törvénykezés viszonya a
médiaszabályozásban; a média önszabályozásának vizsgálata; a véleménynyilvánítás
formáinak és etikájának vizsgálata, az algoritmikusok szerepének felismerése a közösségi
médiahasználatban, az algoritmusok hatásainak értelmezése.
Fogalmak: médiatörvény, filmtörvény, algoritmus, önszabályozás, médiaetika, közösségi
médiahasználatot vezérlő algoritmusok, FOMO-jelenség, blogger, vlogger, YouTuber,
influencer, kommentelés, véleménybuborék, visszhangkamara.
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5. A mozgóképi közlésmód kifejezőeszközei; szövegépítkezés a hagyományos és az
új médiában, képi eszközök a digitalizáció előtt és most; az audiovizuális elemek
esztétikai szerepe és hatásmechanizmusa.
Tanulási eredmények: a film formanyelvi alapjainak (a filmelbeszélés, a kép- és
hangkonstrukció, a szerepjáték, a montázs és digitális effektek) ismerete, alapszintű
alkalmazása az audiovizuális kommunikáció során.
Fejlesztési feladatok és ismeretek: a filmelbeszélés dramaturgiai egységeinek ismerete és
alkalmazása; a képkivágás, kameraállás és kameramozgás jelentésmódosító szerepének
vizsgálata;

a

montázs

jelentésteremtő

funkciójának

megismertetése;

mozgókép-

szövegszerkesztési gyakorlatok; a digitális képalkotás előnyeinek és hátrányainak áttekintése
Fogalmak: montázs, filmelbeszélés, képkivágás, kameraállás, digitális kép, perspektíva, nyitott
és zárt kompozició; kameramozgások; diegetikus és nem diegetikus elemek;
6. Kultúra és tömegkultúra: hatása az egyénre és a társadalomra; esztétikai
minőség és a fogyasztói társadalom kölcsönhatása; médiajelenségek: sztárok,
szerepek, sztereotípiák, életformák; a virtuális valóság.
Tanulási eredmények: a civilizáció, a kultúra és a művészet fogalmának árnyaltabb megértése.
A szerzői (magas vagy elit) illetve a műfaji (populáris vagy tömegkultúra) fogalmának ismerete,
képesség ezen kulturális beszédmódok felismerésére, jellemzésére; a giccs jellemzőinek
ismerete, felismerési képessége; képesség a média által generált virtuális valóság
felismerésére, jellemzőinek ismerete; a filmsztár, a médiasztár és a celeb fogalmának ismerete,
felismerési és elemzési képessége.
Fejlesztési feladatok és ismeretek: a kultúra fogalmának értelmezése; a civilizáció, a kultúra
és a művészet fogalma közötti különbségek megértése; a szerzői (magas vagy elit) illetve a
műfaji (populáris vagy tömegkultúra fogalmának vizsgálata; a fogyasztói társadalmat jellemző
jelenségének, a giccsnek a megvitatása a mozgóképkultúrában; annak vizsgálata, hogyan
közvetít a média sztereotípiákat és életformákat; a média „sztárcsináló” szerepének
bemutatása; a sztár, a celeb és az influencer fogalmának elválasztása.
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Fogalmak: kultúra, civilizáció, művészet, magas-vagy elitkultúra, populáris vagy tömegkultúra,
archetípus, kultúraközvetítés, szerzői és műfaji, giccs, sztár, celeb; influencer
7. A film és a filmtörténet: alkotók és alkotások; a világ és a magyar filmművészet
kölcsönhatása
Tanulási eredmények: a filmművészet fontosabb alkotóinak és korszakainak ismerete; a szerzői
és a közönségfilm fogalmának, fő jellemzőinek ismerete, képes a kettő megkülönböztetésére;
a szerzői és a közönségfilm változásának folyamatainak felismerése a filmtörténetben; ismeri
a magyar film és a magyar filmalkotók nemzetközi sikereit, elismertségét; átlátja a film
szerepét és helyét a nemzeti kultúrákban.
Fejlesztési feladatok és ismeretek: a filmtörténet fő korszakainak és azok jellemzőinek
ismertetése; a magyar filmtörténet néhány kiemelkedő alkotásának ismertetése; a szerzői film
és a közönségfilm szerepének áttekintése, megítélésének változása a magyar filmgyártás
történetében; a magyar filmek helyének és sikereinek ismertetése a nemzetközi
filmgyártásban; a magyar film helyének és szerepének ismertetése a nemzeti kultúrában.
Fogalmak: fikció és dokumentum, neorealizmus, modern film, Budapesti iskola, szerzői film,
kísérleti film, közönségfilm, történelmi parabola, irodalmi adaptáció, filmszatíra, animációs film.
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DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ

A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek
célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a
kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. A dráma és színház kreatív
folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és
könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást.
A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai
és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését
szolgálják. A dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság
erősítéséhez és a nemzeti, helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához.
A dráma és színház tevékenységformáival való személyes találkozás révén a művészeti ág
nyelve a tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészettel
élés, az értő befogadóvá válás alapvető igénye.
A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott valamennyi kompetencia fejlesztésében.
Fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanuláshoz kapcsolódó sikeresség megélt élményként
jelenik meg, mely más tárgyak tanulásához is pozitív megerősítést ad.
Fejleszti a kommunikációs kompetenciákat, mert a dráma és színház keretei között sokféle
önkifejezési forma (verbális, vokális, nonverbális) alkalmazására és gyakorlására van
lehetőség, ami a kommunikációs lehetőségek körét a megszokotthoz képest erőteljesen
kitágítja. A kommunikáció folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan
viszonyulnak mások véleményéhez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekednek.
Fejleszti a digitális kompetenciákat, hiszen a tanulók kezében lévő digitális eszközök a
hétköznapi kommunikáció mindennapos eszközei, melyeket konkrét vagy szimbolikus
tartalommal

gyakran

alkalmaznak

kortárs

élethelyzetekben.

Emellett

a

dramatikus

tevékenységek során a tanulók azonosítják a digitális környezet kínálta lehetőségeket és
veszélyeket is, érvényesen foglalkozhatnak a magánszféra, a személyes adatok és a digitális
identitás meglétével vagy hiányával, veszélyeztetésével vagy biztonságával.
Fejleszti a gondolkodás kompetenciáit, hiszen a dramatikus tevékenységek folyamán és
következtében a tanuló motivált a problémák azonosítására, a kérdések megfogalmazására, a
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bizonyítékok keresésére és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására, a következtetések
levonására, és megalapozott információkra, tényekre és bizonyítékokra támaszkodó
döntésekre törekszik. Ugyanakkor a dráma és színház tevékenységei teret adnak a szabad
asszociáción

alapuló,

divergens

gondolkodási

szakaszoknak

is,

a

fantázia,

kreatív

megközelítések szabadságának, melyek szintén nagy szerepet játszanak a gondolkodás
fejlesztésében.
Fejleszti a társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciáit, hiszen a dráma és színház
tantárgy tanulása felhívja a figyelmet a közös értékeinkre és azok megőrzésének jelentőségére,
másrészt

felelősségvállalásra,

toleranciára,

szolidaritásra,

megalapozott

értékítélet

megfogalmazására és annak aktív vállalására ösztönöz.
Fejleszti a személyes és társas kompetenciákat, hiszen a tantárgy tanulásának jellemzője a
gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeret, a reális önértékelés
kialakulását, ugyanakkor a csoportos együttműködésben, közös cél érdekében zajló munka
erősíti

az

érdekérvényesítés

és

az

alkalmazkodás

dinamikus

egyensúlyában

zajló

konfliktusmegoldások folyamatát.
A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális
tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket sajátít el,
amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és kifejezését
a művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében.
Végül a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, innovációs
és vállalkozói kompetenciákat is.
A dráma és színház tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely
interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját, amelynek
középpontjában maga a dramatikus tevékenységben megvalósuló tanulás áll. A dramatikus
tevékenységeknek nagyon sok formája ismert.

A játék,

a cselekvő

részvétel, a

problémaközpontú tematikus foglalkozások következtében megélt egyéni és közösségi
élményeken keresztül, az aktív tevékenységeknek köszönhetően fejlődnek a tanulók alkotó és
befogadó, valamint kommunikációs és szocializációs készségei, képességei. A dramatikus
formák alkalmazásának következtében a tanulók önmagukkal és a társadalommal harmonikus
kapcsolatban élő állampolgárrá válnak, az emberi kapcsolatokban, a családi életben sikeresen
együttműködő emberként boldogulnak.
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Fontos a megfelelő értelmezői eszköztár elsajátítása, és annak tudatos és adekvát használata
is, az eligazodás képességének megteremtése a kortárs kultúrában.

Ajánlott óraszám 48 óra
A témakörök áttekintő táblázata:

Szabályjátékok
Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével,
mozgással, tánccal)
Rögtönzés
Saját történetek feldolgozása
Műalkotások feldolgozása
Dramaturgiai ismeretek
A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás,
tánc)
Dráma- és színháztörténet
Dráma- és színházelmélet
Kortárs dráma és színház
Színjátékos tevékenység (vers- és prózamondás, jelenet,
előadás)
Színházi előadás megtekintése

TÉMAKÖR: Szabályjátékok

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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−

felfedezi és alkalmazza a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit;

−

felidézi és alkalmazza a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus
hatásokat;

−

hosszan tartó, koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között
tevékenységeit;

−

megfigyeli, azonosítja és értelmezi a társaitól és a környezetéből érkező hatásokat és
az azokra adott saját válaszait;

−

értelmezi

önmagát

egyénként

és

a

csoport

részeként,

a csoporton belüli

viszonyrendszerben betöltött helye szerint a csoportos játékok során.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−

A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságainak és összefüggéseinek felfedezése és
alkalmazása

−

A látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások felidézése és
alkalmazása

−

Verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások kitalálása és alkalmazása

−

Összetett verbális és mozgásos koncentrációs gyakorlatok

−

Hosszan tartó, koncentrált figyelemmel végzett tevékenység a játékszabályok adta
keretek között

−

Páros és kiscsoportos egyensúly- és bizalomgyakorlatok

−

Csoportos bizalomjátékok

−

Ön- és társismereti játékok

FOGALMAK
tempó és ritmus, együttműködés, egyensúly, átadás és átvétel, impulzus, hatás és ellenhatás,
bizalom, önismeret, társismeret
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
−

A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságaira, azok összefüggéseire figyeltető
gyakorlatok alkalmazása

−

A kifejező közlés elsajátított technikai alapjainak alkalmazását lehetővé tevő
gyakorlatok

−

A térérzékelést, a térbeli tájékozódást, mozgáskoordinációt (ezzel együtt az egymáshoz
való alkalmazkodást) fejlesztő összetett gyakorlatok

−

Vakvezetéses és/vagy egyensúlyvesztésre épülő bizalomgyakorlatok

−

A társismeret játékai (megfigyeléstől a felismerésig)
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−

Kötött időben, osztálylétszámokkal is megvalósítható, játékszabályokhoz kötött ön- és
csoportismereti gyakorlatok

TÉMAKÖR: Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással,
tánccal)

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−

kitalál és dramatikus tevékenységek során közlési szándékkal alkalmaz elképzelt
verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat konkrét vagy szimbolikus jelentéssel;

−

tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire, és
felhasználja azokat dramatikus tevékenységeiben;

−

továbbfejleszti az együttműködés és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát;

−

kiveszi részét a közös döntéshozatali folyamatokból;

−

adekvát és alkotó módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−

Az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlat továbbfejlesztése

−

A verbális és nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát és alkotó módon történő
alkalmazása

−

A környezet jelenségeinek megfigyelése és a tapasztalatok felhasználása a dramatikus
tevékenységekben

−

Részvétel a közös döntéshozatali folyamatokban

−

Elképzelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások kitalálása és a dramatikus
tevékenységek során közlési szándékkal történő alkalmazása konkrét vagy szimbolikus
jelentéssel

−

Összetett kommunikációs játékok különböző munkaszervezési módokban

−

Interakciós és szituációs játékok különféle eszközökkel (pl. tárgy, báb, zene, mozgás,
tánc)

−

B változat: az érettségi vizsgához szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása (mozgás,
tánc-

és

mozgásszínházi

ismeretek:

szituáció

megfogalmazása

állóképben,

mozdulatsorral, improvizáció zenére vagy témára, összetett improvizáció létrehozása
és bemutatása; bábjáték: a tanulók által a képzés során készített bábok, ill. maszkok
alkalmazása drámamunkában)
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−

B változat: az érettségi vizsgához szükséges drámajátékos, drámapedagógiai ismeretek
elsajátítása (helyzetgyakorlatok, történet szerkesztése és megjelenítése, improvizáció,
drámajáték, drámapedagógia)

FOGALMAK
drámajáték, kommunikáció, interakció, szituáció, önkifejezés, gesztus, mimika, testbeszéd

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
−

Csoporton belüli kommunikációt és együttműködést erősítő játékok

−

Megadott témára, címre alkotott állóképek, képsorozatok

−

Összetett szituációk megjelenítése különféle eszközrendszerek használatával (pl.
némajáték, számsorok, halandzsa)

−

Szituációs játékok különféle eszközök felhasználásával (pl. tárgy, báb, zene, mozgás,
tánc)

TÉMAKÖR: Rögtönzés
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−

az alkotótevékenység során használja a megismert és általa alkotott kifejezési
formákat;

−

ismeri és alkalmazza a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket;

−

felismeri az empátia jelentőségét;

−

ismeri és tudatosan alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának
technikáit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−

A kapcsolat létrehozási és fenntartási technikáinak tudatos alkalmazása

−

A rögtönzés tartalmi és formai elemeinek összefüggései

−

Figura- és helyzetteremtés

−

Rögtönzéses

gyakorlatok

megadott

vagy

közösen

egyeztetett

karakterek

szerepeltetésével
−

Rögtönzéses gyakorlatok megadott vagy közösen egyeztetett szituációs elemekkel

−

Rögtönzés közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában, a
megismert technikák alkalmazásával
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−

A rögtönzés szerepből és szerepen kívül történő elemző és értelmező megvitatása

FOGALMAK
probléma, viszony, hierarchia, státusz, státuszkülönbség, figura tartása, típus és egyénítés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
−

A kapcsolat létrehozása és fenntartása gátak, akadályok közbeiktatásával

−

Karaktertanulmányok megadott figurákra, helyzetekre különböző szervezési módokkal

−

A spontán és az előkészített rögtönzések (pl. adott zene, téma vagy fogalom alapján)
lehetőségeinek és korlátainak tudatosítása

−

Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása a rögtönzések
során (pl. szituációs játékok hangeffektusokra, vázlat megadásával vagy közös
kidolgozásával, a valódi érzelmek kimondásának tiltásával)

−

A helyzetre, a partnerre, a saját figurára való visszajelzést kiváltó és lehetővé tevő
reflektív formák alkalmazása

TÉMAKÖR: Saját történetek feldolgozása

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−

megkülönbözteti és tudatosan alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat;

−

értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző
dramatikus tevékenységek révén;

−

felfedezi a történetek jelentőségét az emberi kommunikációban, az értékek
közvetítésében és a kulturális hagyomány átörökítésében;

−

elemzi és dramatikus eszközökkel feldolgozza az általa hozott problémahelyzeteket;

−

értékítéletet formál, amelyet a problémahelyzet jellemző vonásaival indokol.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−

Történetek (látott, hallott, olvasott, a tanár által hozott, a tanulók élményeiből építkező)
feldolgozása

összetett

dramatikus

kifejezési

formák

és

ábrázolási

módok

alkalmazásával
−

A problémahelyzetek, döntési helyzetek értelmezése, megvitatása és dramatikus
eszközökkel történő feldolgozása

−

Történetek gyűjtése, rendszerezése, válogatása, szerkesztése

−

Egyéni történetekből közös történet alkotása
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−

A történetekben megjelenő értékrendszerek felfedezése és értelmezése

−

Történet és forma egymásra hatása

FOGALMAK
döntési helyzet, elágazási pont, variáció, kontraszt, cselekmény, cselekményszál, hatás,
időkezelés, idősíkváltás, flashback, fókusz, keret, jelentés, mondandó, tanulság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
−

A történet lejegyzése, különféle narrációs technikák alkalmazása (pl. a szereplő
önnarrációjának távolító hatása)

−

A szöveg dramatizálása (pl. szituációkra bontás, dialógusok létrehozása, szólamokra
bontás, ritmizálás, visszhangzó felolvasás)

−

Szerkesztési gyakorlatok (pl. etűdökre bontás, kötött formák társítása)

−

A megjelenítés lehetőségei (pl. a szöveg és az akció szétválasztása, történetszínházi
és/vagy olvasószínházi technikák, a stílusváltás alkalmazása)

TÉMAKÖR: Műalkotások feldolgozása

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−

értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző
dramatikus tevékenységek révén;

−

felfedezi a történetek jelentőségét az emberi kommunikációban, az értékek
közvetítésében és a kulturális hagyomány átörökítésében;

−

értékítéletet formál, amelyet a problémahelyzet jellemző vonásaival indokol.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−

A művészeti alkotások (pl. irodalom, zene, képzőművészet, film, fotó, iparművészet)
elemző-értelmező megközelítése dramatikus tevékenységek segítségével

−

A művészeti alkotásokban megjelenő élethelyzetek, problémák körüljárása dramatikus
tevékenységekkel

−

A problémahelyzet jellemzőinek felismerése, értelmezése, értékelése

−

Dramatikus improvizációk képzőművészeti alkotások, zeneművek, ismert történelmi
események, fénykép, film stb. alapján

−

Szerkesztési feladatok különböző művészeti alkotások felhasználásával
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−

A történetek jelentőségének felismerése a kommunikációban, az érték-közvetítésben
és a kulturális hagyomány átörökítésében

FOGALMAK
konfliktus, konfliktusrendszer, ellentét, párhuzam, metafora, szimbólum, csomópont, fordulat,
tükrözés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
−

Állóképek, szerepháló-építés, képsorozat a különböző viszonyrendszerek, szereplők
közötti kapcsolatok vizsgálatára

−

Némajátékos jelenetek és/vagy kötött szövegű játékok és/vagy szöveges jelenetek
egyes érzelmek, élethelyzetek, problémák megjelenítésére

−

Egy műalkotásban ábrázolt pillanathoz vezető, illetve annak folytatásaként kibontható
történetek variációinak bemutatása különböző dramatikus tevékenységekkel

−

Adott művészeti ágakhoz tartozó műalkotások más művészeti ágakba történő
adaptációja

−

A közös alkotás eredményeinek megbeszélése – kis- és nagycsoportos formákban
és/vagy dramatikus tevékenységekben

TÉMAKÖR: Dramaturgiai ismeretek
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−

tudatosan alkalmazza a feszültségteremtés eszközeit a dramatikus tevékenységekben;

−

megkülönbözteti és tudatosan alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat;

−

felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, viszonyrendszer,
cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás).

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−

A dramaturgiai alapfogalmak megkülönböztetése és tudatos alkalmazása

−

A feszültségteremtés eszközeinek tudatos alkalmazása a dramatikus tevékenységekben

−

A dramatikus szituációk jellemzőinek (szereplők, hely, idő, viszonyok, probléma,
körülmények, cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás) felismerése és azonosítása a
dramatikus játékok során
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FOGALMAK
dráma, drámaiság, dramatizálás, dramaturgia, dramaturg; feszültség, várakozás, fokozás,
késleltetés, kitérő (epizód), akadály (gát), felismerés; expozíció, bonyodalom, válság (krízis),
drámai vétség (hübrisz), sorsfordulat, katasztrófa
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
−

Közös jelenetépítés dramatikus és színházi eszközökkel

−

A megjelenített helyzetek alkotóelemeinek, a feszültség forrásainak dramaturgiai
szempontú elemzése

TÉMAKÖR: A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−

adekvát és alkotó módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit;

−

ismeri és tudatosan alkalmazza a kommunikációs jelek

jelentéshordozó és

jelentésteremtő erejét;
−

felismeri és alkalmazza a színházi kommunikáció erejét;

−

saját munkájában alkalmazza, a látott előadásokban felismeri és azonosítja a dráma és
a színház formanyelvi sajátosságait.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−

A sűrítés, variáció, fokozás, késleltetés, státushelyzet alkalmazása a különféle
dramatikus tevékenységek során

−

A térhasználat lehetőségeinek értelmezése, és ezek alkalmazása saját dramatikus
tevékenységben; a színpadi tér, ismerkedés a színpadi térformákkal és használatuk
következményeivel

−

Anyagismeret és a stilizáció fogalmának ismerete és alkalmazása tárgyas, bábos
megfogalmazási formák esetében

−

A konkrét és absztrahált mozgás közötti különbség tudatosítása; a mozgásos
kommunikáció értelmezése és alkalmazása saját dramatikus tevékenység során

−

A hatáskeltés eszközeinek alkalmazása a gyakorlatok során

−

A kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejének ismerete, a
verbális és nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát és kreatív alkalmazása a
dramatikus tevékenységek során

−

A színházi kommunikáció erejének ismerete, a dráma és színház formanyelvi
sajátosságainak tudatos alkalmazása, értelmezése, elemzése
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FOGALMAK
jelenet, típus, egyénítés, ellentét, párhuzam, feszültség, státus, sűrítés, variáció, színpadi tér,
stilizáció, konkrét és absztrahált mozgás, hatás, katarzis
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
−

A felsorolt dramaturgiai fogalmak különböző dramatikus tevékenységekben történő
értelmezése, alkalmazása, hatáselemzése

−

Hangulatok, fogalmak, érzések megfogalmazása, kifejezése dramatikus és/vagy
mozgásos és/vagy bábos tevékenységekkel

−

Dramatikus játékok a realitás és a stilizáció összevetésére

−

Dramatikus és/vagy mozgásos, táncos tevékenységek a konkrét és az absztrahált
mozgás megkülönböztetésére

TÉMAKÖR: Dráma- és színháztörténet
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−

értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti,
valamint a kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
-

A változat: a színház- és drámatörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése (néhány
alkotó portréja, néhány nagyobb színháztörténeti korszak, a kortárs művészet alkotásai
stb.)

-

B változat: az érettségi vizsgához szükséges dráma- és színháztörténeti ismeretek
feldolgozása (ókori színház és dráma, a középkori Európa színháza és drámája, az angol
reneszánsz színház és dráma, a spanyol barokk dráma és színház, a francia klasszicista
dráma, a régi magyar dráma néhány alkotása, a XIX-XX. századi magyar dráma és
színház, a modern polgári dráma és színház kialakulása, Csehov és Sztanyiszlavszkij,
Brecht színháza és drámái, a XX. század meghatározó színházi irányzatai, alkotói,
jelentős

drámaírói,

napjaink

legfontosabb

színházi

irányzatai

és

a

kortárs

drámairodalom néhány alkotása)
−

A meglévő dráma- és színháztörténeti ismeretek és élmények értelmezése,
rendszerezése megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével

−

Színházi műfajok és stílusok történeti szempontú tanulmányozása; az egyes korszakok
jellemző stílusjegyeinek, kifejezőeszközeinek felismerése a látott előadásokban
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FOGALMAK
realista színjáték, abszurd, groteszk, performansz, a választott dráma- és színháztörténeti
ismeretanyag szakszókincse
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
−

Egyes színházi stílusok, színházi műfajok jellemző jegyeinek alkalmazása saját
játékokban

−

Egyes szerzők személyének, életművének, művészeti jellemzőinek megközelítése
különféle dramatikus tevékenységekkel

−

Választott művek, műrészletek, szövegrészek, szállóigék stb. felhasználása különféle
dramatikus tevékenységekben

−

Ismert drámai alkotások választott konfliktusainak, szituációinak kortárs helyzetbe,
nyelvi közegbe, szövegkörnyezetbe emelése különböző dramatikus tevékenységekkel

−

Megbeszélés, vita, értelmezés – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy dramatikus
tevékenységekben

TÉMAKÖR: Dráma- és színházelmélet
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−

értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti,
valamint a kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit;

−

saját munkájában alkalmazza, a látott előadásokban felismeri és azonosítja a dráma és
a színház formanyelvi sajátosságait.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−

A drámai műnem sajátosságai: az epikától és a lírától eltérő sajátságok felismerése és
meghatározása, egyes drámaszerkezetek

−

A meglévő dráma- és színházelméleti ismeretek és élmények értelmezése,
rendszerezése megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével

−

Látott előadásokban és saját dramatikus tevékenységben a dráma és színház
formanyelvi sajátosságainak felismerése és azonosítása

−

A dráma/színjáték mint kommunikáció: a dráma/színjáték „nyelve” és a befogadóra
gyakorolt hatása

−

B változat: az érettségi vizsgához szükséges dráma- és színházelméleti ismeretek
feldolgozása (a drámai műnem sajátosságai, a dráma/színjáték mint kommunikáció, a
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dráma szerkezeti felépítése, dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak, a
színházművészet összművészeti sajátosságai, színházi szakmák)
−

B változat: az érettségi vizsgához szükséges műfaji ismeretek feldolgozása (a rituális
játék/szertartásjáték, a tragédia, a komédia, a realista színjáték, az abszurd és a
groteszk, bábjáték, zenés, tánc- és mozgásszínház)

FOGALMAK
a dráma műneme, a tanult drámaszerkezetek (pl. arisztotelészi dramaturgia, shakespeare-i
dramaturgia, a brechti dramaturgia, az abszurd dramaturgia)
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
−

Dramatikus

formanyelvi

elemek

összefűzése,

egymásra

építése

dramatikus

tevékenységekben;
−

Drámai és színpadi szöveg összevetése, értelmezése, a színpadra készült szövegek
sajátosságainak vizsgálata beszélgetésben és/vagy dramatikus tevékenységekkel;

−

A tanult drámaszerkezetek megközelítése dramatikus tevékenységekkel;

−

A

komikum,

az

irónia,

a

groteszk

jelenlétének

vizsgálata

a

különböző

drámaszerkezetekben;
−

A vizsgált színháztörténeti korszakok és/vagy drámaszerkezetek megközelítése
mozgásos és/vagy bábos tevékenységekkel;

−

Megbeszélés, vita, értelmezés – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy dramatikus
tevékenységekben.

TÉMAKÖR: Kortárs dráma és színház
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−

értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti,
valamint a kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−

Napjaink egy-két fontos színházi irányzata és/vagy egy-két választott példa a kortárs
drámairodalomból;

−

A kortárs színházra vonatkozó meglévő ismeretek és élmények értelmezése,
rendszerezése megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével;
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−

Összművészeti sajátosságok felismerése: a művészeti ágak viszonya, hierarchiája a
látott előadásban;

−

A mai magyar színházi élet néhány jelentős alkotója (egy-két színész, rendező, díszletés

jelmeztervező,

zeneszerző,

koreográfus,

kritikus

megnevezése/szakmai

bemutatása);
−

A mai magyar színházi élet műhelyei (egy választott társulat, együttes, alkotóközösség
bemutatása);

−

A mai magyar színházi struktúra jellemzői.

FOGALMAK
hivatásos színház, kőszínház, alternatív színház, amatőr színház, diákszínjátszás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
−

A műnemek keveredésének, átalakulásának vizsgálata kortársszínházi előadásokban
beszélgetéssel és/vagy dramatikus tevékenységekkel;

−

Ismerkedés

napjaink

egyes

világszínházi

törekvéseivel

(pl.

modern

operák,

mozgásszínházi előadások, prózai művek) különböző módszertanú tevékenységekkel.

TÉMAKÖR: Színjátékos tevékenység (vers- és prózamondás, jelenet, előadás)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−

az alkotótevékenység során használja a megismert és általa alkotott kifejezési
formákat;

−

felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a
maszkot), valamint a színházi vizualitás (pl. díszlet, jelmez, fény) eszköztárát;

−

használja a tér sajátosságaiban (irányok, arányok, hangsúlyok, fény és sötét, mozgás
és mozdulatlanság stb.) rejlő lehetőségeket;

−

felismeri és alkalmazza a színházi kommunikáció erejét;

−

alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében, a történetek
dramatizálásában és a figurateremtés folyamatában;

−

felismeri és alkalmazza a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő
lehetőségeket;

−

felismeri és alkalmazza a választott előadóművészeti műfajok (vers- és prózamondás;
prózai, zenés, bábos, táncos, mozgásos színjáték stb.) jellemző eszköztárát.

314

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−

Az alkotótevékenység során a megismert kifejezési formák, technikák alkalmazása

−

Alkotó jellegű részvétel a közösség és a szaktanár közös igénye szerint a nyilvánosság
(elsősorban saját közösség) számára készített egyéni vagy közös produkcióban

−

B változat: az érettségi vizsgához szükséges gyakorlati ismeretek, produkciós
tevékenységformák elsajátítása (beszéd, vers- és prózamondás, egyéni vagy közös
daléneklés, a beszédtechnika alapjai, lírai, epikai és drámai alkotások tolmácsolása,
pódiumműfajok)

FOGALMAK
színházi

kommunikáció,

pódiumszínpad,

előadóművészet,

megjelenítés,

részleges

megjelenítés, stilizáció
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
−

A rögtönzésekből etűdök létrehozása

−

A

drámamunkára

jellemző

kommunikáció

és

a

színpadi

kommunikáció

megkülönböztetése, gyakorlati alkalmazása
−

Szabadon választott előadó-művészeti formák (vers- és prózamondás; prózai, zenés,
bábos, táncos, mozgásos színjáték stb.) saját élményű megtapasztalása

−

A színház mint közösségi alkotás – saját élmény szerzése jelenetek színpadra
állításában

TÉMAKÖR: Színházi előadás megtekintése
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
−

a színházi előadást önmaga és a világ megértésének élményszerű formájaként
értelmezi;

−

felismeri a színházi előadásokban a művészettel élés lehetőségének egyik formáját;

−

a színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is használja.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−

Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások (pl. hivatásos vagy amatőr
színházi társulat előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok
előadásainak) megtekintése;

−

Az előadásról érvekkel alátámasztott önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása,
mások véleményének tiszteletben tartása;
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−

Színház- és drámaelméleti ismeretek alkalmazása a látott előadások szóbeli és/vagy
írásbeli

elemzésében

(pl.

a

drámai

műnem

jellegzetességei,

dramaturgiai

alapfogalmak, a színházművészet összművészeti sajátosságai);
−

Látott színházi előadások elemző/értelmező/összehasonlító vizsgálata;

−

Előadások

megközelítése

az

élmények

befogadását

elősegítő

dramatikus

tevékenységformákkal;
−

A fontosabb színházi szakmák ismerete (a színész, a rendező, a dramaturg, a szcenikus,
a koreográfus, az előadás létrehozásához szükséges színházi mesterségek);

−

A színészi, rendezői, dramaturgiai, díszlet- és jelmeztervezői munka alapszintű
elemzése;

−

A színházi előadás élményének a művészettel élés egyik lehetséges formájaként, az
egyén és a világ megértésének lehetőségeként való értelmezése.

FOGALMAK
opera, balett, kortárs táncszínház, mozgásszínház, összművészet, rendező, díszlettervező,
jelmeztervező, szcenikus, koreográfus, színpadmester, világosító, ügyelő, súgó, kellékes
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
−

A közösen látott előadás megbeszélése, megvitatása, értelmezése – kis- és
nagycsoportos formákban és/vagy dramatikus tevékenységekben és/vagy más
tevékenységgel (pl. írásos elemzés, projektmunka, kooperatív tevékenységek);

−

A figurateremtés elemeinek felismerése és alkalmazása;

−

A feszültségteremtés eszközeinek felismerése és alkalmazása;

−

A rendezői koncepció elemzése, eszközeinek feltárása;

−

Színházak közönségkapcsolatának vizsgálata (pl. plakátok, szóróanyag, műsorfüzet,
honlap, közönségtalálkozók, színházpedagógiai tevékenység).
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VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGY
Érettségi előkészítő kurzusok
A vizuális kultúra tantárgy a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumban választható érettségi
tárgy.
Teljesítéséhez 3 érettségi előkészítő kurzus sikeres elvégzése szükséges.
A kurzusok javasolt óraszáma: 24 óra.
A kurzusok tananyagát az aktuális érettségi követelmények határozzák meg.
A vizuális kultúra tantárgy érettségi előkészítő kurzusait azoknak a diákoknak ajánljuk, akik
érdeklődnek a művészet különféle területei iránt, ebből a tárgyból specializálódnak, illetve akik
e tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségit kívánnak tenni. A tantárgy kurzusai, tematikája
az érettségire való felkészülést szolgálja, de természetesen azok számára is lehetséges e tárgy
tanulása, akik nem kívánnak ebből érettségizni, csak érdeklődnek a terület iránt.
Mivel a vizuális kultúra tantárgy a művészetek tárgy alegysége, a művészeti neveléssel
kapcsolatos célok, fejlesztési követelmények, módszerek stb. terén nem ismertetjük újra
részletesen mindazt, amit a művészetek tanulásterületnél már megtettünk, csak hivatkozunk
rá és kiegészítjük azt.

Tevékenységformák érettségi felkészítő kurzusok esetén:
1. Gyakorlati-elméleti:
A vizuális kultúra kurzusok a művészettörténet témái köré szerveződnek, azonban nem csak
elméletiek, hanem gyakorlati-alkotó jellegű tevékenységek is segítenek elmélyíteni a
művészettörténeti tudástartalmakat. Egyben az érettségi vizsga portfoliójához-gyakorlati
vizsgarészéhez is itt gyűlik az anyag.
2. Tanár által vezetett-önálló:
A vizuális kultúra kurzusokon hangsúlyozottan törekedni kell a diákok minél önállóbb
tevékenykedtetésére az alkotói és elemző területeken a tantárgy specializált, érettségire
felkészítő jellege miatt. Mindemellett szintén az érettségi követelmények nagy mennyiségű
konkrét műveltségtartalom megismertetését is szükségessé teszik, ezek ismertetése (képekművek, alkotók, fogalmak…) a tanár feladata.
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Egymásra épülés:
Az érettségi előkészítő kurzus alapvetően épít a vizuális művészeti kurzusok során megszerzett
ismeretekre, és kiegészíti azokat. Nem feltétlenül kell azonban mindent korábban tanulni a
művészetek tárgy keretében, ez a kurzusrendszer miatt nem is volna megoldható.
Kötelező kurzusok – Közép- és emelt szintű érettségi: Az emelt szinten érettségizőknek
nagyobb óraszámban kell tanulni e tárgyat, esetünkben a középszintű kurzusok elvégzése
mellé még kiegészítő jellegű emelt szintű kurzusokat is fel kell venni. A középszintű és az emelt
szintű érettségire felkészítő kurzusok egymásra épülőek, egymást kiegészítő jellegűek. Az
emelt szintű kurzus az ugyanazon témájú közép szintű kurzust egészíti ki az emelt szintű
érettségi központilag meghatározott követelményrendszere szerint.

Módszerek
(a művészetek tantárgynál leírtakhoz hasonlóan, kiegészítve):
– A művészet tantárgy sajátosságainak megfelelően ajánlott kiscsoportos, esetenként egyéni
foglalkozásokat tartani. A feladatokban személyre szabott mértékben a diákok önálló
tevékenységére is lehet építeni.
– A különböző tevékenységformák és a tananyag kurzusonként egy téma köré szerveződnek,
azt a témát komplex, sokoldalú módon lehet kidolgozni. Az alkotó és befogadó tevékenység
aránya személyre szabottan változik; erre a tevékenységformák kurzusokon való kombinálása
ad lehetőséget.

Számonkérés, értékelés:
– Az érettségi előkészítő kurzusokat az érettségi vizsgához hasonló vizsga, illetve egyénre
szabott számonkérés zár le.
Középszinten: írásbeli vizsgaként egy művészettörténeti feladatlap megoldása, a vizsga szóbeli
részeként az alkotásokból készített portfólió bemutatása és ismertetése a feladat.
Emelt szinten: Írásbeli vizsgaként egy kombinált (elméleti azaz művészettörténeti és alkotói
feladatokból álló) feladatlap megoldása, szóbeli vizsgaként pedig művészettörténeti témájú
vizsgát kell letenni. A szóbeli rész kiegészül egy, az adott kurzuson készült alkotásokból
összeállított portfólió bemutatásával. Ez utóbbi ugyan nem szerepel az érettségin, de a kurzus
alkotói tevékenységét mindenképpen érdemes a motiváció miatt a kurzust lezáró értékelésbe
belevonni.
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Az osztályzásnál figyelembe veendő szempontok:
– összefüggések megértése, pontos lexikális tudás
– alkotói feladatok megoldásában: esztétikusság, igényesség, eredetiség
– a diák hozzáállása a munkához, önállóság, igényesség, alaposság
– felismeri-e saját munkájának erényeit-hibáit

Tankönyvek:
Az egyes kurzusokhoz használandó tankönyv választásának szempontjai:
– Minél teljesebben tartalmazza a kurzus tananyagát, hogy minél kevesebb tankönyvet kelljen
használni egy kurzushoz; ajánlott irodalomjegyzékkel érdemes kiegészíteni
– Minél könnyebben hozzáférhető legyen
– A tananyag feldolgozása jól tagolt, érthető és jól tanulható legyen
A tanulást azonban egy áttekinthetően és részletesen megfogalmazott vizsgatematika segíti a
leginkább: a tanult témakörök megadásával minden témakörhöz a tanult fogalmak és
alkotások felsorolásával. Ehhez csatolandó a tankönyvek és ajánlott irodalmak jegyzéke, illetve
néhány olyan könyv, esetleg internetes honlapcím megadása is, ahol az általunk felsorolt
fogalmaknak, alkotóknak, műveknek utána tud nézni a diák.
Szükség esetén saját jegyzet kiadásával is kell a diákok felkészülését segíteni.
Ennél az érettségire felkészítő jellegű tárgynál különösen fontos a fogalomtárak és az ajánlott
szakirodalom minél hangsúlyozottabb használata. Szükséges a központilag kiadott érettségikövetelményekben szereplő műtárgylista-képanyag összegyűjtése a diákok számára.

Érettségi előkészítő kurzusok áttekintő táblázata:
Témakör neve

Óraszám

Érettségi előkészítő 1.

24

Érettségi előkészítő 2.

24

Érettségi előkészítő 3.

24

Összes óraszám:

72

A kurzusok konkrét tartalmait a központilag kiadott érettségi követelményrendszer (fogalmak,
alkotók, alkotások, műtárgylista …) határozza meg.
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DIGITÁLIS KULTÚRA -INFORMATIKA
Jellemzők:
A digitális kultúra tantárgy célja olyan naprakész ismeretek és készségek átadása és
kialakítása, amelyek a tanulót az információs társadalom sikeres és hasznos tagjává teszik.
A középfokú tanulmányaikat folytató tanuló társadalmi érintkezésében aktív szerepet tölt
be a digitális környezet használata, ezért alapvető követelmény, hogy ennek elvi és gyakorlati
kérdéseit folyamatosan kövesse, tudását bővítse, és azt szükség esetén felelősséggel ossza
meg. Az informatikai eszközök megismerése felhasználói szemléletű, azaz a tanulás és tanítás
fókusza a gyakorlati problémák megoldásán van.
Cél a problémák tudatos, célszerű és hatékony kezelésének elsajátítása. A problémák
összetettségében építeni kell a korosztályra jellemző, magasabb absztrakciós szintre, így a
korábban elsajátított ismeretek bővítése nemcsak konkrét új fogalmak bevezetését, hanem az
ismeretek felhasználási területének bővítését is jelenti.
A kurzusok javasolt óraszáma: 24.
1. kurzus: A digitális eszközök használata, Mobiltechnológiai ismeretek
2. kurzus: Információs társadalom, e-Világ, Online kommunikáció
3. kurzus: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata
4. kurzus: Számítógépes grafika, Multimédiás dokumentumok készítése (PAINT +
POWERPOINT)
5. kurzus: Szövegszerkesztés (WORD)
6. kurzus: Publikálás a világhálón (WEBLAP)
7. kurzus: Táblázatkezelés (EXCEL)
8. kurzus: Adatbázis-kezelés (ACCESS)
9. kurzus: választható: középszintű érettségi követelmények
10. kurzus: választható: középszintű érettségi követelmények
11. középszintű érettségi követelmények
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TÁRSADALOMISMERET, ÖNISMERET

Az elmúlt évtizedekben a világban lezajló radikális változások mint a digitális forradalom vagy
a globalizáció számos következménye új kihívások elé állítják a felnövekvő generációkat.
A digitális technológia, az internet használata új információszerzési, tanulási és kommunikációs
módokat tesz lehetővé és vár el. Mindemellett hatalmas mennyiségű információ áll
rendelkezésünkre, sőt áraszt el bennünket. Ezek kezelésére, szelektálására, befogadására,
integrálására alkalmassá kell válnunk.

A technológia, részben a gazdaság elvárásainak

változásával a munkaerőpiacon a korábbiakhoz képest más, új készségek, képességek, más
szerkezetű tudás segítségével lehet boldogulni. Ennek alapeleme az élethosszig tartó tanulás
képessége, valamint a kulcskompetenciák fejlesztése. Rendkívül jelentős változást idéz elő a
fiatalok személyes és szociális életében, hogy életüket egyre inkább a közösségi média terében
élik. Az ezzel járó következményekkel az iskolának számolnia, előnyeit a fiatalok számára
kiaknázni, hátrányait kompenzálni kell.
Mindezek beépítése a tanítási-tanulási és nevelési folyamatba új feladatokat, módszereket és
megközelítési módokat tesz szükségessé.
Tantervünkben ennek egyik eleme a társadalomismeret, önismeret nevű tantárgy kibővítése
és pontosítása.
Tapasztalataink, valamint a hazai és nemzetközi oktatáskutatás eredményei szerint a
tudásszerzésben korábban uralkodó egyirányú, befogadó jellegű tanulás mellett jelentős
hangsúlyt kell kapjon a tevékenykedtető, felfedeztető, élményalapú, problémaalapú tanulás.
Ez a megközelítés olyan készségeket, képességeket fejleszt, amelyek részei az Európai Tanács
által megfogalmazott és Magyarország által is alkalmazott kulcskompetenciáknak, és ez által
felkészíti a fiatalokat az egész életen át tartó tanulásra.
Korunkban és vélhetően a jövőben is egyre többször kerülünk olyan helyzetbe, amikor egy
adott problémát nem az emlékezetünkben meglévő, valamikor megtanult tudással tudunk
megoldani. Másrészt a tudományos kutatás fejlődésével a meglévő tudás érvénye is
folyamatosan változik. Az információhoz való hozzáférés szélesedésével mindezek megfelelő
gyakorlattal sokak számára elérhetők. Mindez nem csak a tudományra, hanem a mindennapi
életben való boldogulásra is igaz a legegyszerűbbtől az egészen bonyolultig. Bizonyos
problémák megoldásához, egyre több munkakörben bizonyos feladatok vagy részfeladatok
elvégzéséhez

speciális

készségek

meglétére,

illetve

bizonyos

készségek

együttes

alkalmazására van szükség. Ezek közül nagyon hangsúlyos az önállóság és együttműködés, a
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tervezés és végrehajtás, az aprómunka és egy nagyobb egész összeállítása és bemutatása, az
értékelés és önértékelés, és mindezeknek egy folyamatban való megvalósítása. Az ehhez
szükséges készségek részei a kulcskompetenciáknak, amelyek megléte és fejlődése
elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulásnak. Ezek fejlesztése csak a gyakorlatban,
feladatok megoldása által valósítható meg. Az iskolának hozzá kell járulnia ezen együttesen is
működő készségek kialakulásához, fejlesztéséhez, lehetőséget kell biztosítania gyakorlásához.
Iskolánkban kiemelt hangsúlyt kap az önismeret fejlesztése. Célunk, hogy diákjaink valós
énképpel, nyitottsággal, rugalmassággal, rezilienciával, valamint az önreflexió igényével és
képességével induljanak felnőtt életükben, lépjenek be a munka világába. Az önismeretfejlesztés komplex módon valósul meg, többek között a társadalomismeret, önismeret
tantárgyban önismereti fókuszú kurzusok keretében.

A tantárgy fő célja:
●

ismeretszerzés a társadalomismeret témakörében;

●

elmélyülés az állampolgári ismeretek témaköreiben;

●

a társadalmi érzékenység, szolidaritás fejlesztése;

●

az egyéni és közösségi felelősségvállalás fejlesztése;

●

helyes énkép, önismeret, felelősségérzet;

●

önálló életvezetésre nevelés;

●

pályaorientáció.

A tananyag kiválasztásának szempontja, hogy a téma milyen formában kapcsolódik a diákok
életéhez, milyen aktualitása van szűkebb vagy tágabb közösségünk, szűkebb vagy tágabb
környezetünk, egész világunk szempontjából. Fontos, hogy a diákok tanulmányaik során olyan
kérdésekkel is foglalkozzanak, amelyek nemcsak a saját életükre vannak hatással, hanem
amelyek alakulására hamarosan felnőtté válva ők maguk is hatással lesznek. Megélhetik így a
felelősségvállalás, szolidaritás, tudatosság, cselekvő magatartás élményét. Törekszünk arra,
hogy a tananyag ne a fiataloktól időben, térben, érzésekben távoli dolgokból álljon, ezért mind
a

természettudományi,

mind

a

művészeti,

mind

a

társadalomtudományi

témákat

jelenközpontú, illetve személyes megközelítésben tárgyaljuk. Mindemellett a XXI. században is
elengedhetetlen a hagyományos értékek megőrzése és átadása, ezért fontosnak tartjuk ezek
megjelenítését a tananyagban.
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Amennyiben a kurzus témája szükségessé teszi, esetlegesen az egyik vezetőként nem tanár
végzettségű szakembert vonjunk be a kurzus vezetésébe. (Például: tudományos kutató,
művész, szociális munkás, szabadidő szervező, IT szakember, pénzügyi szakember, stb.)

A társadalomismeret, önismeret tantárgy keretein belül valósulnak meg az önismereti fókuszú
kurzusok. E kurzusok feldolgozása alapvetően projektmódszerrel történik. Tartalmukat
tekintve a személyre, illetve jelen világunk jelenségeire, tulajdonképpen belső és külső, a ránk
hatással lévő folyamatokra fókuszálnak. Éppen ezért a pontos tartalmak nem leírhatók, hiszen
- jellegéből fakadóan - azt a világban történő aktualitások, illetve a résztvevő személyek kell,
hogy alakítsák. E tantárgy kurzusainak köre ennek megfelelően szabadon bővíthetők. Témáit,
megközelítési módjait a jelenelvűség jellemzi. A kurzusvezetők és az esetleges meghívott
előadók kiválasztásában törekszünk a téma szakembereinek bevonására. Ha szükséges,
képzések elvégzésével készülünk fel arra, hogy egy-egy fontos téma szakszerűen kerüljön
feldolgozására. Pl. szexedukációs csoportvezetés, digitális történetmesélés módszere, globális
nevelés.

A tantárgy kurzusai egy - Az állampolgári ismeretek – kivételével szabadon variálhatók.
Kurzusok:
Kötelező:
●

Állampolgári ismeretek

Választható:
A választható kurzusokra példákat sorolunk fel.
●

Gazdasági és pénzügyi ismeretek

●

Pályaorientáció

●

Szexedukáció

●

Irodalmi személyiségfejlesztő csoport

●

Alkotva hangolódni - kapcsolódás a természet folyamataihoz
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ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
Az állampolgári ismeretek tantárgynak a megszerzett történelmi tudásra szervesen épülő témái
és tevékenységei a tanuló számára fontos és hasznos ismereteket adnak az állam működéséről
és intézményeiről, valamint a család és az állam gazdasági szerepéről.
Az is cél, hogy a tanuló ismerje és értelmezze a nemzeti és európai identitás kettős jelentőségét
az egyén és a közösség szempontjából is. Cél továbbá az alkotmányosságon alapuló politikai
kultúra ismérveinek és jelentőségének megértése, mely így a tanuló szocializációjának szerves
részévé válik.
A tantárgy műveltségtartalmában nem az elméleti jelleg dominál. Az állampolgári ismeretek
elsajátítása és aktív kialakítása a tanuló tapasztalataira, élményvilágára, önálló és csoportos
vizsgálódásaira épít. A kooperatív tanulási technikák elősegítik a másik ember véleményének
megértését, az empatikus viszonyulást, a társadalmi kérdések közös megbeszélését és az
erkölcsi dilemmák megvitatását.
Ajánlott óraszám: 24.
Témakörök
1. A család, a családi szocializáció. Nemi szerepek és normák. Családtípusok.
2. A család gazdálkodása és pénzügyei. Családi költségvetés tervezése.
3. Állampolgár 1. Emberi jogok. Az Alaptörvény 1.
4. Állampolgár 2. Állampolgári kötelezettségek, honvédelem. Az Alaptörvény 2.
5. Állampolgár 3. A magyar állam intézményei, az Országgyűlés működése. Az Alaptörvény 3.
6. Jogismeret 1. Munkáltató és munkavállaló. Fogyasztóvédelem.
7. Jogismeret 2. Társadalombiztosítás, betegség és nyugdíj.
8. Környezet és klímaváltozás, a globalizáció következményei, megoldási stratégiák.
9. Hitelek és betétek, megtakarítás, a bankok világa. A készpénztől az ATM-ig
10. Vállalkozási ismeretek, SWOT analízis.
A teljesítés kritériumai:
A diák legyen képes a normakövető magatartásra és a társadalmi felelősségvállalásra, a
szabadság és felelősség, valamint az alapvető jogok és kötelességek egyensúlyának
megismerésére és önálló vélemény megfogalmazására ezen témák kapcsán. Alkalmas legyen
a jogrendszer mindennapi élettel való összefüggéseinek értelmezésére, a jogérvényesülés
területeinek és az érdekérvényesítés lehetőségeinek feltárására.
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GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK
Cél a környezeti, gazdasági fenntarthatóság és a pénzügyi tudatosság fejlesztése, eligazodás
napjaink gazdasági folyamataiban. A mikro és makrogazdasági folyamatok megértése,
következtetések levonása, egy gazdasági életpálya tudatos megtervezése.
Az gazdasági és pénzügyi ismeretek tantárgynak a mindennapi életre szervesen épülő témái a
tanuló számára fontos és hasznos ismereteket ad az globális világ működéséről és
intézményeiről, valamint a család és az állam gazdasági szerepéről.
Ajánlott óraszám: 24.
Tematika
A pénz természete, szerepe a történelemben. Pénztörténet: a kauri kagylótól az elektronikus
pénzig.
A megtakarítás jelentősége az életpálya tervezésben. Befektetések rövid és hosszú távon.
Hitelek és hitelezés, kamatszámítás. A THM-től az EBKM-ig.
Banki ügyintézés, bankszámlanyitás, számlaügyintézés
Költségvetés. A családi költségvetéstől az állami költségvetés elemzéséig.
Vállalkozási ismeretek. Vállalkozás megtervezése, költségszámítás. SWOT analízis.
Világgazdaság és globalizáció. Nemzetközi pénzügyi folyamatok. IMF.
A tőzsde világa. Részvényektől a kötvényekig.
Adózás, az Áfától az Szja-ig. Hogyan lehetek tudatos adófizető?
A teljesítés kritériumai:
Az alapvető pénzügyi kompetenciák elsajátítása. A diák ismerje az a legfontosabb fogalmakat
a pénz világában. Legyen tisztában a banki műveletekkel, a családi költségvetés tervezésével,
a hitelfelvétel buktatóival, illetve saját megtakarítási lehetőségeivel. Legyen képes önálló és
tudatos pénzügyi döntések meghozatalával.
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PÁLYAORIENTÁCIÓ
CÉLOK
A képzések és a munka világában való eligazodást segítő ismeretszerzés, tájékozódás és
praktikus készségek fejlesztése. Olyan támogató-motiváló környezetet teremteni, amelyben a
diákok ismereteket szereznek a továbbtanulási lehetőségekről, a kapcsolódó teendőkről és a
munkaerőpiacról, valamint elköteleződhetnek a tudatos jövőkép-építés mellett.
Ajánlott óraszám: 48.
TANULÁSI EREDMÉNYEK
Szociális kompetencia, önértékelés képessége, erősségek, fejlesztendő területek felismerése,
tudatosítása,

tervezési

és

szervezési

készségek,

önálló

munka

és

csapatmunka,

kommunikációs készségek, asszertivitás, problémamegoldó képesség.
TEVÉKENYSÉGEK
Önismereti feladatok; Szituációs gyakorlatok; Egyéni portfólió készítése; Ismerkedés
szakmákkal, vállalkozásokkal, munkahelyekkel; Vendégek meghívása; Látogatások külső
helyszíneken
Munkaforma: egyéni, kiscsoportos, egész csoportos gyakorlatok, látogatások, interjúk
A program során a diákok elkészítik és bemutatják az egyéni portfóliójukat, amelynek elemei:
Érettségi utáni tervek; SWOT táblázat (erősségek-fejlesztendő készségek, lehetőségek,
kockázatok); Álomállás-hirdetés; Önéletrajz; Motivációs levél; Egyéni tervekhez igazított egyéb
referencia anyagok (önkéntes munka, közösségi szolgálat, tréningek, munkák során szerzett
tapasztalatok és eredmények bemutatása)
TEMATIKA
1. Ismerkedés „Egymás bemutatása” módszerrel
Korábbi iskolai pályaorientációs tapasztalatokról (ha vannak) beszélgetés
Várakozások megfogalmazása egyéni és kiscsoportos munkában
2. Tervek az érettségi után – beszélgetés, egyéni tervek, ötletek bemutatása
3. Személyes SWOT elemzés lépései
Kompetenciáim (kompetencia kártya módszerével)
Jövőképet befolyásoló tényezők, körülmények – beszélgetés
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4. felvi.hu – továbbtanulás, pontszámítás, kapcsolódó információszerzés forrásai
Tesztek – önismeret, szakmaválasztás
Vállalkozási alapismeretek
5. Álomállás és álláshirdetés megfogalmazása
6. Önéletrajz, motivációs levél – elkészítésének alapjai, minták bemutatása
7. Önéletrajzírás a gyakorlatban - Személyes konzultációk
8. Motivációs levél írása – Személyes konzultációk
9. Állásinterjú – szituációs játék
10. Értékelés, a program zárása
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SZEXEDUKÁCIÓ KURZUS
CÉLOK
Testi és lelki egészségnevelés, önismeret- és személyiségfejlesztés
Tér és keret megteremtése ahhoz, hogy a fiatalok merjenek beszélgetni a szexualitásról
Tabuk helyett kérdések, vélemények, viták, párbeszéd
Nyílt bizalmas légkör megteremtése
Információk, konkrétumok, biológiai, anatómiai ismeretek átadása
Biztonsági szabályok és keretek hangsúlyozása a csoporton belül
Egészséges testkép alakulásának segítése, média hatásainak megismerése
Igény esetén segítő szolgáltatások felé irányítás (egészségügyi, jogi, mentális, szociális)
Ajánlott óraszám: 24.
TANULÁSI EREDMÉNYEK
Annak tudatosulása, hogy a szexualitás természetes- és életünket átszövő jelenség, örömeink
egyik forrása
Saját sztereotípiák felismerése és tudatosítása
Biológiai adottságok, anatómia ismerete
Folyamatos tanulás, bővíthető alapismeretek az ember nemi működéséről, képesség az önálló
ismeretszerzésre, a megbízható információforrások felismerésére
Tudatosság szexuális életük megélésében, felelősségteljes attitűd kialakulása
Önkifejezés: érzelmek szóbeli kifejezésének képessége
Másikra figyelés: érzelmek olvasásának képessége
Privát tér megtalálása, kialakítása, hiteles énképviselet
Saját énhatárok megtapasztalása, asszertivitás, nemet/igent-mondás képessége
Közösségi információk tudatos használata
Pozitív énkép, önelfogadás
Kompetenciák: kommunikációs készség, - belső értékrend tudatosítása (értékek felé történő
orientálás), együttműködési, döntési, életvezetési készség, problémamegoldás, kritikai
gondolkodás, vitakultúra fejlesztése (meggyőzés, érvelés), együttműködés, tolerancia
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TÉMAKÖRÖK
Ismerkedés, szabályok
Bizalomépítés, önismeret
Verbalizálás
Érzések, gondolatok, értékek
Ki vagyok én? Nemi identitás
Előítéletek
Biztonságos kapcsolat

FOGALMAK
testkép, önbizalom-bizalom, szexuális identitás, társadalmi normák, társadalmi szerepek,
maszturbáció, orgazmus, szeretetkapcsolat, párkapcsolati erőszak, prostitúció, pornó,
aberrációk, cyberbullying, fogamzásgátlás, terhesség, abortusz, családtervezés

TEVÉKENYSÉGEK
interaktív beszélgetés, brainstorming, csoportmunka, kooperatív tanulás, egyéni munka,
helyzetgyakorlatok, vita, önismereti játékok, képek, cikkek, videók, reklámok feldolgozása
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IRODALMI SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ CSOPORT

A kurzus céljai
A kurzus célja segítséget nyújtani a fiataloknak az életüket hátrányosan befolyásoló,
külső tényezők elfogadásában és előrevivő stratégiák kialakításában. A csoport a pszichés
egészség, a lelki ellenállóképesség megszilárdításának önismeretfejlesztésen alapuló
módszerét nyújtja, emellett a fiatalok számára egy sziget lehetőségét teremti meg, ahol
biztonságos körülmények között közelebb kerülhetnek egymáshoz és megtapasztalhatják a
bizalommal teli emberi kapcsolatokban rejlő erőt. A kurzus erősíti a csoportkohéziót, növeli az
empatikus képességet és a toleranciát, az együttműködést. Az egyén szintjén támogatja a
problémahelyzetek felismerését, a problémák közös megvitatását, a saját érzelmekre és
viselkedésre irányuló belátásokhoz jutást, a saját érzelmek kifejezését, növeli a változási
motivációt és fejleszti a célok kitűzésének képességét.

Eszközök és eljárások
A diákok életkori sajátosságainak, szükségleteinek és érdeklődésének megfelelő irodalmi
művek állnak a középpontban, melyek a személyes kapcsolódást ösztönző tágabb asszociációs
horizontokat nyitnak meg a receptív feldolgozás során. Az aktív módszerek (mint pl. az
expresszív írás és a kreatív írás) a kreativitásnak, a játékosságot előhívó alkotóvá válásnak
engednek teret, ezentúl támogatják az önismereti munkát azzal, hogy segítenek az érzelmek
strukturálásában, a problémák, nehézségek feletti kontrollszerzésben.
A szövegek kiválasztásánál az egyes kurzusok adott csoportra szabott, speciális
fejlesztési céljaihoz kell igazodni. Általánosan elmondható, hogy érdemes törekedni a
változatosságra, a műfaji sokszínűségre, hatékonyan lehet dolgozni a nyelvileg igényes,
ugyanakkor könnyen befogadható szövegekkel. Az irodalomóráktól való elkülönülés jegyében
célszerű a tananyagon kívülről választani.
A szövegek mellett filmek, filmrészletek, képek, hangfelvételek is kerülhetnek a
középpontba a receptív feldolgozás során, illetve különböző szerepjátékok, művészeti
alkotótevékenység, egyéb játékok egészítik ki a szövegfeldolgozást, melyek előkészítik a
témát, nyitottá teszik a fiatalt a szövegre, illetve támogatják a fiatalt abban, hogy minél
közvetlenebb módon tudjon kapcsolódni a csoport munkájához.

A kurzus feladatai
A csoport legfontosabb feladata támogatni a fiatalokat belső erőforrásaik fellelésében,
növelni lelki ellenállóképességüket, mintát adni számukra a konfliktusok higgadt és célszerű
kezeléséhez, ennek kapcsán elősegíteni érzelmeik kifejezését, szükségleteik feltárását és
szavakba öntését. Fejleszteni önreflexiós képességüket, helyzetértékelésüket, célok kitűzésére
és jövőképük kialakítására bátorítani őket, segíteni őket a pozitív önértékelés
megteremtésében, reális énkép kialakítására ösztönözni őket.
Másodlagos feladatként jelenhet meg a szépirodalommal kapcsolatos pozitív attitűd
kialakítása, a költészet iránti érdeklődés felkeltése, a szókincs gazdagítása, a verbális
önkifejezés fejlesztése, árnyaltságának fokozása, az írásbeli önkifejezés fejlesztése.
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Feldolgozásra ajánlott témakörök és témák gyűjteménye
 Énkép, önbizalom, önreflexió
önbemutatás, önkifejezés, önmagunk vállalása, önreflexió, személyiségjegyek, vágyott és
elutasított tulajdonságok, énkép, énideál, önértékelés, önbizalom, önérvényesítő magatartás
formái, énközlés fejlesztése

 Az egyén külső és belső értékei
testtudatosítás, a testi reakciók elfogadása, intellektuális képességek, kreativitás, művészi
képességek, érzelmek felismerése és kifejezése, metakommunikáció értelmezése és tudatos
alkalmazása

 Együttműködés, versengés, sztereotípia, előítélet
együttműködés és versengés, győztes-vesztes játszmahatások, altruizmus, önfeláldozás,
támogatás, segítségnyújtás, egyéni és csoportnormák, sztereotípiák és előítélet felismerése,
előítéletek csökkentésének lehetőségei

 Család, barátok, szerelem
interperszonális készségek megismerése, családi identitás, szeretet, barátság, szerelem,
párválasztás, kötődések megértése, szexualitás jelentőségének és veszélyeinek felismertetése,
nemi identitás, felelősségvállalás erősítése, kortárskapcsolatok nehézségei

 Káros szenvedélyek, egészség, normák
szenvedélybetegségek, káros szenvedélyek, függőség, megfelelő magatartásformák
kialakítása és erősítése, egészségmegőrzés, társadalmi beilleszkedés, társadalmi normák

 identitás, szerepkonfliktus, értékrend
identitáskrízis fogalma, megoldásai, az identitás összetevői, szerepkonfliktusok és
megoldásaik, a szerep fogalma, csoporton belüli szerepek, egyéni és közösségi értékrend
összehangolása

 Agresszió, szorongás, stressz
agresszió jellemzői, formáinak felismerése, kezelése, félelem, szorongás és stressz, a
szorongás formái, megküzdési stratégiák, indulatkezelés, konfliktuskezelés, iskolai szorongás,
iskolai konfliktusok

 Tanulás, iskola, jövőkép
sikerkeresés és kudarctűrés, teljesítmény, hatalom, tanulási attitűd, motiváció és értékrend,
egyéni célrendszer feltérképezése, jövő iránti nyitottság növelése, célok kitűzése, szükségletek
és erőforrások feltárása, jövőkép azonosítása, közeli és távoli célok, továbbtanulás, karrier,
siker, érdeklődés, pályamotiváció, pályaorientáció

Feldolgozásra ajánlott szövegek például:
ÁFRA János: Félreértések kicsiny tárháza
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DÉKÁNY Dávid: Teendők
BUZZATI, Dino: Aki meg akart gyógyulni
FINY Petra: Őszintén be kell vallanom
KRUSOVSZKY Dénes: Miután
LÁZÁR Ervin: A kalapba zárt lány
NÁDASDY Ádám: Maradni, maradni
TUNGUZI népmese: Lotilko szárnyai
PILINSZKY János: Hitünk titkai
SZABÓ T. Anna: A változás
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Egy lehetséges kurzustematika:
TÉMÁK
1. Hol tartok?
Segítők, akadályok,
életcélok, szabadság
életutam,
erőforrások,
tehetség
kibontakoztatása
2. Kapcsolódás
Játszmák,
kapcsolatok,
kommunikáció,
konfliktusok,
félreértés,
megbántás
3. Ajándék Ünnepek,
öröm,
hála,
megbecsülés,
szükségletek

VÁLASZTOTT
SZÖVEG(EK)

GYAKORLATOK,
ESZKÖZÖK

FEJLESZTÉSI FELADATOK

5-5
asszociáció
(én és mások
milyennek látnak)
a mese átírása
szóban
kreatív
írás:
versátírás
ÁFRA
János: Maci kártya
Félreértések
helyzetmondat
kicsiny tárháza
átírása
EMKsablon alapján

egymás iránti érdeklődés
felkeltése,
bátorítás
a
kihívások
leküzdésére,
frusztráció
csökkentése,
hátrányok azonosítása, egyéni
felelősség
felismerése,
rátekintés az egyéni életútra
konfliktuskezelés,
problémamegoldás,
indulatkezelés,
kötődések
megértése, nézőpontváltás,
empátia
elősegítése,
önmagunk vállalása

PILINSZKY János: játék:
tréfás
Hitünk titkairól
ajándék
lista: öt ajándék
magamnak
vegyes idézetek
(ajándék téma)
4. Gyógyulás
Dino BUZZATI: Aki Dixit
eltökéltség,
meg
akart történetbefejezés
áldozathozatal,
gyógyulni
szóban
célok, küzdelem, hit,
lista:
öt
másság, közösség
önmotiváló
tevékenység
5. Indulás
NÁDASDY Ádám: vegyes idézetek
Továbblépés,
Maradni,
(idő téma)
haladás, jövőkép, idő maradni

értékek belátása, önbizalom
fokozása,
erőforrások
felkutatása,
türelem
fontosságának
felismerése,
önjutalmazás, pozitív énkép,
szükségletek feltárása
motivációs bázis, a türelem
értékelése,
tolerancia
elősegítése,
önmotiválás
problémamegoldás, kudarcra
adott reakciók

6. Változtatás
biztos
pontok,
felelősség,
akadályok,
erőforrások,
körülmények
7. Merre tovább?
megelégedettség,
célok kitűzése

tunguz népmese:
Lotilko szárnyai
FINY
Petra:
Őszintén be kell
vallanom

SZABÓ T. Anna: A cédulázás:
változás
akadály
LÁZÁR Ervin: A
kalapba zárt lány
KRUSOVSZKY
Dénes: Miután
DÉKÁNY
Dávid:
Teendők

alkalmazkodóképesség
növelése,
biztonságérzet
forrásának
megtalálása,
időbeliségünk
megélése,
jövőkép feltárása, elfogadás
erősítése
5 önreflexió igénye, akadályok
azonosítása,
erősségek
azonosítása,
egyéni
felelősségvállalás
fontosságának felismerése

kreatív
írás:
verssor
írása
minta alapján
kilépőkártya

a jövő iránti nyitottság
növelése,
jövőkép
azonosítása, célok kitűzése,
értékek elfogadása
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Alkotva hangolódni - kapcsolódás a természet folyamataihoz
önismereti fókuszú alkotó folyamat
Ajánlott óraszám: 24.
A kurzus célja:
Olyan képzőművészeti alkotó csoport működtetése, ahol relaxálás alatt hallgatott zene és vers
segítségével belső képeket aktivizálva történik alkotás vizuális eszközökkel. Az alkotások
témája mindig kapcsolódik a természetben éppen zajló folyamatokhoz, az évkörhöz. Ily módon
segítjük, hogy belső világunk a nagyvárosi elidegenedett életmódunk ellenére harmóniába
kerüljön a természettel, és a külső természetes folyamatok zajlását felfedezhessük és
megélhessük önmagunkban.
Képességfejlesztés:

környezettudatosság,

empátia,

együttműködés,

kommunikáció,

önbecsülés, mások értékeinek elismerése, pozitív énkép, önbizalom, beilleszkedés, szorongás
oldása
Fejlesztett képességek: kreativitás, szóbeli kifejezőkészség, ábrázolás, rajz, képzelet,
emlékezet, saját vélemény megfogalmazása, egymásra figyelés, türelem, tolerancia, önreflexió
Megjelenő produktum: rajz, festmény, szobor, montázskép
Tematika:
Az aktuális évszakhoz kapcsolódó természeti folyamatok, jelenségek és az azokhoz kapcsolódó
belső emberi lelki folyamatok. Ezeknek valamilyen vizuális ábrázolása.
Beszámoló formája: Minden foglalkozás végén a csoport tagjai megosztják érzéseiket,
benyomásaikat egymással, és beszélnek saját megéléseikről, alkotásuk folyamatáról.
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EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA

Az ember- társadalomismeret, etika tantárgy a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumban
választható érettségi tárgy.
Teljesítéséhez 3 érettségi előkészítő kurzus sikeres elvégzése szükséges.
A kurzusok javasolt óraszáma: 24 óra
A kurzusok tananyagát az aktuális érettségi követelmények határozzák meg.
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TESTKULTÚRA – NAPINDÍTÓ JÓGA
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja a Belvárosi Tanodában a testkultúra
tantárgy, amelynek megahatározó része a napindító jóga.
A képzés célja
A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium diákjai középiskolából kimaradt, hátrányos helyzetű,
kallódó, olykor deviáns életvezetésű fiatalok Ezek a fiatalok sok és sokféle problémával küszködnek. A
tanulási gondok, zavarok mögött vagy mellett sok esetben más jelentős szociális, pszichés, életvezetési,
egészségi vagy egyéb probléma áll.
Kudarcok sorozatával érkeznek mind az érzelmi életükben, emberi kapcsolataikban, mind az iskolai
életben. Mindemellett tanulási problémáik vannak, melyek hátterében éppen az említett illetve egyéb
speciális problémák húzódnak meg. Tanulási nehézségeket okoz a koncentráció zavara, a rövid ideig
tartó, nem kellő mélységű, szaggatott, szakaszos figyelem; tanulás-módszertani, tanulástechnikai
hiányosságok; analizáló (jegyzetelési, lényegkiemelési, vázlatolási) és szintetizáló (összefüggések
felismerése) nehézségek. A mindezekből fakadó szorongás képtelenné teszi őket az iskolai
teljesítményre.
A fiatalok elsődleges célja az érettségi vizsga megszerzése, ahhoz azonban, hogy ez sikerüljön, a többi
problémájukat is kezelni kell. A személyközpontú megközelítés, személyre szabott oktatás és
mentálhigiénés gondozás mellett ezt szolgálja a testkultúra tantárgy is.
Serdülő korú diákjainkra igen jellemző a mozgásszegény életmód, a táplálkozási problémák, az
egészségtelen életvitel. Önértékelésük, önelfogadásuk alacsony szintű, és ebben igen nagy szerepet kap
saját testük el nem fogadása. Sokan küzdenek testképzavarral. Ők a hagyományos testnevelés órákon
olyan mérvű szorongást éltek át, amely sok esetben megbetegítette őket. Ezért többnyire nem vettek
részt az órákon. Sokuk esetében ezek a hiányzások is hozzájárultak előző iskoláikból való
kimaradásukhoz.
A Belvárosi Tanodában sok év tapasztalata, hogy a jelentős problémahalommal küszködő diákok
számára a leghasznosabb és általuk is szívesen végzett mozgásforma a jóga.
A XXI. század világa eleddig új kihívások elé állítja a világ ama részét, amelyet Spengler óta a
Nyugatnak nevezünk. Egyrészről soha nem látott kényelem és jólét veszi körül az emberiség egy részét,
ami elkényelmesedéshez és az ebből fakadó testi és lelki elpuhuláshoz vezet. Másrészt az információ
mennyisége olyannyira megnőtt, az életritmus olyannyira felgyorsult, hogy a testi-lelki tespedéssel
párhuzamosan egyfajta felfokozottság, hiperaktivitás, a túlzott stimulusokra adott túlságosan agresszív
reakciók is megfigyelhetőek. A modern, sőt posztmodern kor e két, ellentétes irányú folyamatából
származó feszültség feloldására alkalmas eszköz a jóga, a keleti bölcselet egy formája, amely mind testi,
mind szellemi erők felébresztésében, helyes irányba terelésében segítséget nyújt.
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A jógának mind fizikai, mind szellemi-lelki alapjai könnyedén elsajátíthatóak, és nem kívánnak szinte
semmilyen anyagi befektetést: ezért műveltségre, társadalmi beágyazottságra vagy testi adottságokra
való tekintet nélkül elkezdhető ennek a később egyre komplexebbé váló rendszernek a művelése. A
különböző szintek elérése során a jóga művelője egyre komplexebb technikákat sajátít el, ezáltal
önfegyelme illetve önismerete is fejlődik. A jóga filozófiája pedig a maga gyakran metaforikus, a
nyugati ember szemében időnként elvontnak tűnő logikai rendszere segítségével segít megismerni a más
kultúrák, eszmerendszerek gondolkodását, ezáltal hozzájárulhat ahhoz, hogy a jóga rendszeres művelője
meg tudjon felelni az egyszerre egyre multikultúrálisabbá-globálisabbá váló világ XXI. századi
kihívásainak.
Iskolánkban 2007 óta vannak heti rendszerességű jógaórák. Ezeken a diákok örömmel vesznek részt.
A foglalkozásokon egyre oldottabbak, egyre könnyebben kapcsolódnak testükhöz, egyre inkább
mindennapi éltük részévé válik a mozgás. Mindeközben összeszedettebbé válnak, javul
koncentrációjuk, ami a tanulási folyamatra, és annak eredményére is kihat. Önismeretük fejlődik,
önelfogadásuk, önbizalmuk erősödik, kommunikációjuk nyíltabbá válik. Értékrendszerükben is változás
történik. Egyre fontosabbá válik számukra az egészséges szemlélet és életmód, a testi és lelki egészség
egysége, a teljes élet igénye.
Mindezen tapasztalatok alapján alakítottuk ki a testkultúra tantárgyon belül a jógagyakorlás tartalmát és
időkeretét.
Mindez elsősorban a napindító jóga foglalkozás keretében valósul meg. A jógafoglalkozások minden
tanítási napon a nulladik, vagy az első órában zajlanak. A diákok ezzel az egy órás mozgás- és
koncentrációs gyakorlatsorral kezdik tanítási napjukat. Ez segíti őket, hogy fizikailag, lelkileg és
szellemileg tanuláskész állapotba kerüljenek.
A foglalkozásoknak különösebb helyigénye nincs, a tantermek alkalmasak lebonyolításukra. A tantárgy
eszközigénye földre helyezhető szőnyeg, matrac vagy párna, amely alkalmas a gyakorlatok kényelmes
elvégzésére.
A jógafoglalkozásokat a Belvárosi Tanoda iskolavezető által megbízott segítő oktatói végezhetik.
(Hivatkozva a Nkt, 9.§ (8) h))
A tantárgy tartalma
(Hivatkozva a Nkt, 9.§ (8) b))
Az alább található gyakorlatsorokból a foglalkozásvezető a csoport összetétele, aktuális állapota,
fejlődési szintje alapján rugalmasan választja meg a végzendő gyakorlatokat.
A diákok teljesítményét a foglalkozásvezető nem értékeli. A továbbhaladás feltétele az önértékelés.
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1.

Anandasana – lazítás
Hasi légzés
Nyújtógyakorlat
Fejfordítás
Csavarás felhúzott lábbal
Oldalra gördülés felhúzott lábbal
Vállemelés
Vállkörzés behajlított karral
Karkeresztezés a fej fölött
Karhajlítás és –nyújtás
Súlypontáthelyezés
A lábszár megfeszítése

Anandasana – lazítás
Pavana Muktasana – Térdhúzássa a fejhez – változat
Fél pillangó

Marjari – macska
Khatu Pranam – Üdvözlet Khatunak
Anandasana – lazítás
Nadi Shodhana Pranayama – Idegek tisztítása/1. szint
Önvizsgálati Meditáció
2.

Anandasana – Lazítás
Teljes jógajelzés
Légzőgyakorlat nyújtott karral
Nyújtógyakorlat – változások
Gördülés
Csavarás nyújtott lábbal
Fejemelés

Pavana Muktasana – Térdhúzás a törzshöz – változat
A gerinc nyújtása
A gerinc hajlítása
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Mardjari – Macska
Malomkörzés
A mellkas tágítása
Úszómozgás
Törzsfordítás
Törzsdöntés oldalra

Anandasana – Lazítás
Nadi Shodhana Pranayama – Idegek tisztítása /1. szint
Önvizsgálati meditáció
3.

Anandasana – Lazítás
Teljes jógalégzés
Légzőgyakorlat nyújtott karral
Nyújtógyakorlat vátozatok
Gördülés

Pavana Muktasana – Térdhúzás a fejhez – változat
Csónak

Mardjari – Macska
A nyak lazítása
Törzshajlítás oldalra
Törzsfordítás
Kar- és kézgyakorlatok
Fél pillangó
Karemelés
Térdhúzás a törzshöz
Nyújtógyakorlat

Anandasana – Lazítás
Nadishodhana Pranayama – Idegek tisztítása/ 1. szint
Önvizsgálati meditáció
4.

Anandasana – Lazítás
Teljes jóga légzés
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Légzőgyakorlat nyújtott karral
Nyújtógyakorlat változatok
Gördülés
Gerinccsavarás hanyatt fekvésben
Kerékpározás hanyatt fekvésben

Marjari – Macska
Fél pillangó
Pillangó
Kötélhúzás
Karhajlítás és –nyújtás ülésben
Vállkörzés ülve
Lábfej- és lábujjgyakorlatok
Járás lábujjhegyen és sarkon

Anandasana – Lazítás
Nadi Shodhana Pranayama – Idegek tisztítása/ 1. szint
Önvizsgálati meditáció
5.

Anandasana – Lazítás
Teljes jógalgzés
Légzőgyakorlat nyújtott karral
Nyújtógyakorlat változatok
Gördülés

Marjari – Macska
Vízszintes karhúzás
Malomkörzés

Előrehajlás nyújtott lábbal
Fél pillangó
Pillangó

Pavana Muktasana – Térdhúzás a fejhez – változatok
Lazítás hason fekve
Nyújtózkodás hason fekve
Karhúzás és kézkulcs a hát mögött
Fejemelés behajlított lábbal
Fej- és lábemelés
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Lazítás tigrispózban

Nadi Shodhana Pranayama – Idegek tisztítása /1. szint
Önvizsgálati meditáció – 1/5 szint
6.

Anandasana – Lazítás
Teljes jógalgzés
Légzőgyakorlat nyújtott karral
Nyújtógyakorlat változatok
Gördülés
Csavarás kitámasztott lábbal - változatok

Marjari – Macska
Evezés
Karkeresztezés
Combfeszítés

Előrehajlás ülésben
Fél pillangó – változat
Pillangó

Manduki Asana - Béka
Guggolásból felállás
Varjújárás

Anandasna - Lazítás
Nadi Shodhana Pranayama – Idegek tisztítása /1. szint
Önvizsgálati meditáció – 1/6 szint
7.

Shashankasana – Nyúl állás
Meru Akaranasana – A gerinc nyújtása
Bhunamanasana – A föld üdvözlése
Ashva Sanchalanasana (A) – Lovaglás
Utthana Prishthasana – Törzsemelés
Hasta Utthanasana – Karkeresztezés a fej fölött
Utthita Lolasana – Törzs és karlendítés terpeszállásban
341

Akarana Dhanurasana – Íjfeszítés
Meru Prishthasana – Törzscsavarás döntéssel
Chatushpadasana – Talp-tenyér állás (Medve állás)
Katichakrasana – Gémeskút
Dvikonasana – Dupla háromszög
Utthanasana – Felállás guggolásból
Setu Asana – Híd
Hasta Padangushthasana – A kéz és a láb nyújtása
Sumeru Asana – Mount Everest-állás
Meru Vakrasana – Egyszerű csavart ülés
Nadi Shodhana Pranayama – Idegek tisztítása
Önvizsgálati meditáció
A testkultúra tantárgy jóga gyakorlatsorai Paramhans Swami Maheshwarananda rendszere alapján
készültek.
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ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
Az iskola az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása érdekében évente az iskolai egészségnapon
elsősegély-nyújtási tanfolyamot szervez.
Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók


ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;



ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat;



ismerjék fel a vészhelyzeteket;



tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;



sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegélynyújtási módokat;



ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;



sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:


a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és



jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegélynyújtási alapismeretek területén;



a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit;



a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten, a tanórai és egyéb foglalkozások keretében

foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.

Budapest, 2020. április 29.

Gulyás Péter
iskolavezető
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