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1 Bevezető 
- iskolánkról- 

 

 

Az iskola hivatalos adatai 

Az iskola neve: Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola
1
 

Címe: 3044 Szirák, Petőfi út 32. 

Fenntartója: Országos Roma Önkormányzat 

Az alapító okirat kelte: 2010. szeptember 01. 

Alaptevékenysége:  

A költségvetési szerv fő feladatként az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan 

egységes követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatást, felnőttoktatást látja el. 

Alapfeladatként látja el a szakközépiskolai oktatást, az adott szakképesítés megszerzéséhez 

szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló 

szakképzési évfolyamokon. 

A költségvetési szerv intézménytípusának megfelelően az államilag elismert szakképesítést 

szerzett tanulók számára további kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyamon biztosítja az 

oktatást.
2
 

 

Az iskola bemutatása 

 

Az iskola meglehetősen régi, 1897-es alapítású intézmény. Jelenleg részben önálló, az 

Országos Roma Önkormányzat fenntartásában működő intézmény. 

 

Képzéseink: 

 

Az intézményünk 8 általános iskolai évfolyammal működik, évfolyamonként 1 osztállyal. 

Emellett középfokú oktatás keretében 3 szakiskolai évfolyamon 1-1 osztállyal (9.,  10. és 11. 

osztály) a 34 621 01 OKJ számú gazda szakmát tanulhatják tanulóink. A szakiskola 

létrehozását az indokolta, hogy iskolánk tanulóinak legtöbbször 30-40, vagy még több km 

távolságra kellett elutazni a középiskolai tanulmányaik folytatásához. Ez egyrészt anyagi 

megterheléssel is járt a családoknak, másrészt a tanulók magatartási, esetleges hiányzási 

problémáinak megszaporodását eredményezte. Nem egy esetben a tanulók be sem tudták 

fejezni a tanulmányaikat, a megélhetésüket biztosítani tudó szakma nélkül álltak felnőtt életük 

küszöbén. 

                                                 
1
 2016. szeptember 1-től hatályos 

2
 2016. szeptember 1-től hatályos 
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Törekszünk arra, hogy az oktató-nevelő munkát főállású pedagógusok végezzék, de a szakosi 

ellátottság biztosítása miatt intézményünkben óraadó pedagógusok is dolgoznak. A szakos 

ellátottság - a körülményekhez képest – jónak mondható. 

Az iskolában közel 10 éve folyik nemzetiségi oktatás, magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi 

nevelés-oktatás formában, 2013. szeptember 01-től felmenő rendszerben a 17/2013. (III. 1.) 

EMMI rendelet  szerint szervezve az 1. és 5. osztályban (2014/2015. tanévben 1., 2., 5., és 6. 

osztályban; 2015/2016. tanévben az 1., 2., 3., 5., 6., és 7. osztályban; 2016/2017. tanévben 

minden évfolyamon), és a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet szerint szervezve a 2., 3., 4., 6., 7., 

és 8. osztályban (a 2015/2016. tanévben kifut ez a szervezési forma). 

Elindulásától kezdve részt veszünk az integrált oktatást támogató (IPR) programban, melynek 

segítségével nagyon sok szép és hasznos programot, rendezvényt (Teleki-napok, szalagavató, 

Mikulás, karácsony, farsangi bál, tátika, roma fesztivál, tanulmányi kirándulások, erdei iskola 

táborok, stb.) szervezünk a tanulóknak, emellett felszerelést, taneszközöket is biztosítunk 

számukra. 

Minden évben pályázunk az Útravaló-Macika Ösztöndíjprogramban is. 

Ezeken kívül az előző tanévben pályáztunk egy TÁMOP program segítségével tanórán kívüli 

programok szervezésére és lebonyolítására. Ennek keretein belül szakköröket szerveztünk a 

tanulóknak (kézműves szakkör, tánc szakkör, tudományos-művészeti szakkör), valamint 

kirándulásokon, nyári táborozáson vehettek részt. 

 

A tanulói összetétel: 

 

Iskolánk tanulóinak túlnyomó része igen nehéz körülmények közül, nagy hátránnyal érkezik 

hozzánk. Intézményünk tanulóinak 80 %-a hátrányos helyzetű és az új törvényi szabályozás 

ellenére 60 %-a halmozottan hátrányos helyzetű, ami kirívóan magas arány! A tanulók 

majdnem teljes egésze cigány származású. Ennek megfelelően a tanulók családja sokszor 

nagyon szegény, sokgyermekes, a roma nemzetiségre jellemző szociokulturális problémával 

terhelt. Nagyon sok tanulót nevel nevelőszülő (átmeneti, vagy tartós nevelt, esetleg 

örökbefogadott), de jó néhány esetben a nagyszülőnél él a tanuló. Sajnos nagyon jelentős 

számú tanuló él csonka családban. 

Intézményünk részt vesz a SNI tanulók integrált nevelésében, tanulóink 13 %-a sajátos nevelési 

igényű, többségük enyhe fokú értelmi fogyatékos. A számukra megfelelő egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokról szakképzett 

gyógypedagógus gondoskodik. 

http://oktatas.lutheran.hu/feltoeltoett-fajlok/jogszabalyok/17_2013.%20-III.%201.-%20EMMI%20r.-a%20nemzetiseg%20ovodai%20nevelesenek%20iranyelve%20es%20a%20nemzetiseg%20iskolai%20oktatasanak%20iranyelve.pdf
http://oktatas.lutheran.hu/feltoeltoett-fajlok/jogszabalyok/17_2013.%20-III.%201.-%20EMMI%20r.-a%20nemzetiseg%20ovodai%20nevelesenek%20iranyelve%20es%20a%20nemzetiseg%20iskolai%20oktatasanak%20iranyelve.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700032.MKM&celpara=#xcelparam
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Emellett tanulóink 25%-a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, akik 

számára szintén biztosítjuk a megfelelő fejlesztő foglalkozásokat. 

A magasabb évfolyamokon sajnos egyre gyakoribb, hogy egy-egy tanuló igazolatlanul mulaszt. 

Ennek kezelése érdekében szoros kapcsolatot tartunk a szülőkkel, azonnal értesítjük őket a 

felmerülő problémákról. Mivel az itt dolgozó pedagógusok egy része sok esetben jelenlegi 

tanulóink szüleit is tanította, ismerik és elfogadják egymást, illetve tudjuk, hogy kihez 

forduljunk, ha eredményt akarunk elérni. Ez sok esetben eredményre is vezet. 

Az ilyen problémákkal küzdő tanulókkal való megfelelő bánásmód elsajátítása érdekében 

tanáraink, minden évben részt vesznek a problémák megoldásában segítő továbbképzésen. 

Legutoljára az iskolai agresszió kezeléséhez kaptunk segítséget. A továbbképzések 

finanszírozása pályázati forrásból történik.  

 

Az iskola infrastrukturális helyzete 

 

Az iskola két épülettel rendelkezik. A nagyobbik iskolaépület két részből áll, az egyik régi 

(1920), a másik új (2001) építésű. A kisebbik épület tulajdonképpen egy tanteremből és 

raktározásra használt mellékhelységekből áll. Ezt a tantermet jelenleg tornaszobának 

használjuk. 

A főépület központi, gázüzemű fűtéssel ellátott, a tornaszoba kályhafűtéses. 

Az iskola jelenleg 10 tanteremmel, egy számítástechnikai szaktanteremmel, egy fejlesztésre 

használt helységgel, tanári szobával, igazgatói irodával, mellékhelységekkel, ebédlővel és 

tálaló konyhával rendelkezik. 

A számítástechnika szaktanterem 11 db, internet kapcsolattal rendelkező számítógéppel van 

felszerelve. Emellett egy interaktív tábla, projektor, DVD lejátszó, televízió, CD lejátszók és 5 

laptop segítik a mindennapi munkát. 
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Terveink, jövőképünk 

 

Az iskola nevelőtestületének célja, az iskola jelenleg meglévő képzési szerkezetének 

fenntartása. Azaz a 8 évfolyamos általános iskola, valamint a szakiskola fennmaradásának 

biztosítása. 

Ennek indoka az iskola tanulói összetételében keresendő, hiszen több oldalról is indokolt a 

képzések megtartása helyben: 

- a családok anyagi helyzetük miatt nem tudják biztosítani gyermekeik elutazását, 

- a magatartási problémákkal küzdő tanulók fegyelmezése csak a szülőkkel szorosan 

együttműködve lehet eredményes, ami nem működik egy 30-40 km-re lévő 

iskolából, 

- a – főleg az idősebb, felső tagozatos, vagy szakiskolás – tanulók sokszor nem 

mennek el az iskolába, akkor sem, ha szüleik ezt – nagy anyagi terhet vállalva – 

lehetővé teszik számukra, azaz csavarognak, „lógnak”. Ezt egyedül úgy tudjuk, 

kezelni, ha szorosan együttműködünk a szülőkkel, azonnal értesítjük őket a 

problémákról. Ehhez elengedhetetlen a közelség. 

 

Mivel a problémák a középiskolás korosztálynál fokozottabban jelentkeznek, mindenképpen 

indokoltnak tartjuk a szakiskolai képzés fenntartását. Ezért célul tűztük ki a szakmát adó 

szakképzés megteremtését - esetleg az érettségi lehetőségét. Véleményünk szerint a helyben 

történő szakma szerzés elengedhetetlen a sziráki fiatalok megélhetésének, felemelkedésének, a 

társadalomba való beilleszkedésének biztosításához. 
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2 NEVELÉSI PROGRAM 

2.1 Pedagógiai alapelveink 

 

Iskolánk nevelőtestülete – számot vetve az iskola helyzetével, feltételeivel, az iskolával 

szemben támasztott helyi igényekkel és elvárásokkal, valamint saját lehetőségeivel és 

korlátaival – az alábbiakban fogalmazta meg a pedagógiai munkája során követendő értékeket 

és alapelveket: 

 

 Minden tanítványunk saját lehetőségeinek optimumáig jusson el erkölcsi, érzelmi és 

testi fejlődésében. Találjuk meg számukra a megfelelő teret, ahol gyakorolhatják 

képességeiket, felfedezhetik önmagukat. 

 Igyekezzünk elérni, hogy tanítványaink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a 

munkának legyen becsülete. 

 Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rosszat. 

 Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására. 

 Bevezetjük és meghonosítjuk intézményünkben a kompetencia alapú oktatást 

 Biztosítjuk minden tanulónk számára az esélyegyenlőséget 

 Vállajuk és biztosítjuk intézményünkben az SNI tanulók integrált oktatását 

 Mindent megteszünk a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott 

fejlesztéséért 

 Biztosítjuk a roma identitástudat fejlesztését, a roma kultúra értékeinek megismerését 

 Mindehhez biztosítjuk az alkotó pedagógiai klíma megteremtését 

 

Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

 

- kiegyensúlyozott, rugalmasan alkalmazkodó,  mert az iskola biztonságot nyújt 

  nem fél az ismeretlentől 

- nyitott, érdeklődő, figyelmét, energiáját hisz tanárai kellő motivációt biztosítanak 

  a feladatokra irányítja ehhez 

- képes koncentrálni, de nem fojtja el eredeti  mert a pedagógus hiszi, hogy ez minden  

  gondolatait gyermek sajátja 

- vállalkozó szellemű mert érzi, hogy környezete támogatja  
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- kellő önbizalommal rendelkezik mert számíthat társaira és a korrekt, előre  

 mutató értékelésre 

- betartja a normákat  hisz azok egy részét vele közösen   

 alkották 

- megbízható, vállalja a felelősséget  hisz tudja, hogy a hibák megbeszélhetők, 

  tetteiért, gondolataiért, érzelmeiért orvosolhatók 

- képes az együttérzésre, a mások helyzetébe mert vele is tapintatosak, együttérzőek 

  való beleélésre  

 

 

2.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek 

tanulókkal történő megismertetése, átadása és elfogadtatása határozza meg. Meghatározó a 

keresztény-európai hagyományokra épülő erkölcsiség és szellemiség kialakítása, ahol a tudás 

mellett az ember a legfőbb érték erényeivel és hibáival. 

 

2.2.1 Általános céljaink 

Működési célok: 

 

 Célunk, hogy gyermek és felnőtt egyaránt jól érezze magát az iskolában. 

 Célunk, hogy minden gyermek és felnőtt érezze át egyéni szerepét, felelősségét az 

eredményes munkavégzés és a jó munkahelyi légkör kialakításában. 

 Célunk, hogy munkánkról a közvetlen és a tágabb környezetünk kellő információt 

kapjon és ez alapján az intézmény tevékenységét reálisan értékelje. 

 Célunk a nevelőtestület módszertani kultúrájának fejlesztése, önálló innováció 

megvalósítása. 

 

Nevelési célok illetve a tanulókkal szembeni elvárások: 

 

 Rendelkezzen az életkorának megfelelő általános műveltséggel, eligazodásra, 

feladatmegoldásra, megélhetésre alkalmas emberi, erkölcsi, társadalmi ismeretekkel. 
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 Humanista gondolkodása és viselkedéskultúrája segítse a közösség hasznos tagjává 

válni. 

 Váljon igényévé (szokásává) az egészséges életmód, valamint szabadidejének kultúrált 

és hasznos eltöltése. 

 Legyen igényes önmagával és környezetével szemben. 

 Rendelkezzen reális önismerettel. 

 Legyenek reális – az egyéni képességeivel összhangban lévő – céljai és jövőképe. 

 

Kiemelt céljaink, az elérés érdekében elvégzendő feladataink, illetve ennek eszközei és 

eljárásai: 

 

Cél: az együttnevelés elvei szerint minden tanítványunk számára esélyt biztosítani az 

eredményes tanuláshoz, egyéni fejlődésének kibontakozásához mind a tehetséggondozás, mind 

a felzárkóztatás terén, a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók segítése a kompetencia 

alapú oktatás bevezetésével; a szociális kompetencia fejlesztése 

 

 

 

Feladat 

 

Eszköz, eljárás 

 

a tanulók személyiségének megismerése, 

tiszteletben tartása 

 

 

családlátogatások, fogadóórák, 

esetmegbeszélések 

 

a tanulók szociális helyzetének 

megismerése 

 

 

családlátogatások, kapcsolattartás 

társintézményekkel, szakmai- és 

szakszolgálatokkal 

 

szociális hátrányok kompenzálása  

 

ösztönző értékelés, motivációs technikák, 

osztálykirándulások, osztályrendezvények 

 

tolerancia és empátia készségének 

fejlesztése, a sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált fejlesztése (specifikus 

fejlesztés, egyéni haladás biztosítása) 

 

osztályfőnöki órák,  

fejlesztő foglalkozások 

 

a hátrányos helyzetű tanulók segítése, az 

egyénre szabott személyes törődés, minden 

tanuló eljuttatása saját lehetőségeinek 

 

differenciált foglalkozások, változatos 

pedagógiai módszerek, felzárkóztató 

foglalkozások 
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maximumára 

 

teret adni a tehetséges tanulóknak 

képességeik kibontakoztatásához 

 

versenyek, vetélkedők, pályázatok, 

iskolarádió, iskolaújság, szakkörök 

 

A teljesítmény kritériuma: tanítványaink többsége – 70%-a – megfeleljen a minimális 

követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten az 

iskola helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek. 

 

 

Cél: kiemelt figyelem az önálló ismeretszerzésre, a különböző tanulási technikák elsajátítására, 

a hatékony, önálló tanulás fejlesztésére 

 

 

 

 

Feladat 

 

 

Eszköz, eljárás 

 

tanulási részfunkciók, részképességek 

fejlesztése, hiányának pótlása 

 

Egyéni fejlesztő foglalkozások, az ehhez 

rendelt (játék) eszközök használatával 

 

 

tanulási alapképességek- emlékezet, 

figyelem, gondolkodás- fejlesztése 

 

Képsorozatok, memoriterek, logikai játékok, 

feladatok 

 

tanulási alapkészségek- beszéd, olvasás, írás, 

számolási készség- fejlesztése 

 

 

Differenciált tanulásszervezés, egyéni és/vagy 

kiscsoportos foglalkozások 

Írásvetítő, fóliasorozat, oktatótáblák, 

multimédiás eszközök használata 

 

tanulási technikák, eljárások kialakítása (a 

tanulás tanítása), 

az értő olvasás fejlesztése   

 

Differenciált csoportos és egyéni 

foglalkozások, feladatcsoportok 

 

megfelelő tanulási környezet kialakítása, 

játékosság, módszergazdagság biztosítása 

 

Tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés, 

projektmódszer, témahét, moduláris oktatás, 

tantárgytömbesítés, műveltségterület 

tantárgyi bontás nélküli tanítása 
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a könyv és a könyvtár, mint információforrás 

használatának megtanítása, alkalmazása 

 

Lehetőség esetén projekt-módszer, egyéni 

tanuláson, felkészülésen alapuló módszerek 

 (pl. kiselőadás) 

könyvtár, internet  

 

A teljesülés kritériuma: 6. osztály végére tanítványaink 80%-a rendelkezik olyan bővíthető, 

biztos ismeretekkel, képességekkel, készségekkel, amelyek képessé teszik a biztos 

továbbhaladásra 

 

    

Cél: a harmonikus személyiség fejlődése a testi és lelki egészséget egyaránt magában foglalja. 

Ennek megfelelően kiemelt területként kezeljük a testnevelést, a mindennapos testmozgást. 

 

 

 

 

Feladat 

 

 

Eszköz, eljárás 

 

egészséges testi fejlődés, mozgásműveltség, 

motorikus képességek fejlesztése, a 

testmozgás iránti igény felkeltése  

 

 

 

 

 

 erdei iskola 

 kirándulások, túrák 

 tömegsport 

 edzések 

 versenyek 

 házi bajnokságok 

 

az iskola sporthírnevének, tekintélyének 

megalapozása a következő sportágak 

előtérbe helyezésével: 

  labdarúgás 

  kosárlabda 

 

a tömegsport színvonalának, vonzásának 

emelése 

 

játékok, játékos feladatok,  
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az egészséges életmód higiénia, az 

egészségvédelem fontosságának tudatosítása 

 

 erdei iskola 

 életmód-életvitel órák 

 osztályfőnöki órák 

 személyes példamutatás 

 külső szakemberek előadásai 

 

A teljesülés kritériuma: tanítványaink több mint 80%-a bekapcsolódik a tömegsportba. 

Egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások alakulnak ki tanulóinkban, a 

rendszeres fizikai aktivitás életmódjuk részévé válik.  

 

        

Cél: egy idegen nyelv elsajátítása, az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése, mert ez feltétele a 

világban való eligazodásnak 

 

 

 

Feladat 

 

Eszköz, eljárás 

 

 

 

a tanulók kedvének felébresztés a nyelv 

tanulása iránt 

 

tankönyv, segédeszközök 

multimédiás eszközök használata 

játékos, változatos módszerek 

 

 

 

annak tudatosítása, hogy az idegen nyelv a 

más népekkel való kommunikáció 

legfontosabb eszköze  

 

kapcsolatfelvétel az adott nyelven más 

országok tanulóival – levelezés (e-mail) 

 szituatív helyzet teremtése 

 

A teljesülés kritériuma : tanítványaink legalább 60%-a a 8. évfolyam végére alapszinten 

képes kommunikálni, egyszerű élethelyzetekben használni tudja a tanultakat. 
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Cél: az általános társadalmi modernizáció, az életmód átalakulása megkívánja az alapszintű 

informatikai készségek elsajátítását, a digitális kompetencia fejlesztését, célunk tehát a digitális 

írástudás elterjesztése 

 

 

 

 

Feladat 

 

 

Eszköz, eljárás 

 

a számítógép- kezelés alapjainak elsajátítása 

 

tanóra 

tanórán kívüli tevékenykedtetés 

 

információk különféle formákban való 

kifejezése, szövegszerkesztés 

 

 

 

 

 

megfelelő szintű operációs rendszer, 

táblázatkezelő szövegszerkesztő- és 

oktatóprogramok 
 

a gyakorlati életben használt legfontosabb 

írásos formátumok alkalmazás  

 

számítógépes ismeretek alkalmazása más 

tanórákon internet használat 

 

tanórák számítógépteremben való tartása, 

az interneten található információk tudatos 

használata, IKT használata az 

ismeretszerzésben és ismeretátadásban 

 

 

az iskolai könyvtár állományának és 

szolgáltatásának bővítése  

 

számítógép telepítése,  

internet kapcsolat megteremtése 

CD, DVD gyűjtemény létrehozása 

 

A teljesülés kritériuma: minden gyerek részesül informatikai oktatásban, tanítványaink a 

számítógépet hasznos eszköznek tekintik és azt életkoruknak megfelelően, tudatosan és 

rendeltetésszerűen képesek használni  
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Cél: alapvető értéknek tekintjük környezetünk megismerését és megóvását, ennek keretében a 

természettudományos kompetencia fejlesztését 

 

 

 

Feladat 

 

Eszköz, eljárás 

 

környezetbarát, környezetkímélő 

szemléletmód kialakítása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 közvetlen tapasztalatszerzés 

 túrák 

 gyűjtőmunkák 

 kézműves foglalkozások természeti 

anyagok felhasználásával  

 kísérletek 

 erdei iskola 

 ismeretterjesztő filmek 

 a Teleki-napok programja 

 környezetvédelmi jeles nap 

 életviteli órák 

 egészségnevelési programok 

 

 

természetjárás népszerűsítése 

 

az élő természet értékeinek óvása 

 

annak tudatosítása, hogy az ember a 

természet része, a természet és társadalom 

állandó kölcsönhatásban van egymással 

 

közvetlen környezetünk tisztaságának 

megóvása 

 

a gyerekek életviteli szokásainak, 

életmódjának, értékrendjének pozitív 

irányba terelése a tanulók szociális 

helyzetének figyelembevételével  

 

 A teljesülés kritériuma: tanulóink erkölcsi alapelvévé válik a környezet ismerete és a 

környezetkímélő magatartás. Évente egy alkalommal minden osztály elmegy kisebb – 

nagyobb túrára, a túrázás, a természetjárás gyermekeink belső igényévé válik. 
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2.2.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos célok és feladatok 

Az iskolában folyó nevelő és oktató munka alapvető feladata a személyiségfejlesztés, tehát az 

 

 önállóságra, öntevékenységre 

 a műveltség megszerzésének igényére 

 a reális önismeret, önértékelés kialakítására 

 az együttműködési készség kialakítására nevelés 

Fő célunk  

 az alapvető erkölcsi normák erősítése (szeretet, tisztelet, becsület, őszinteség, 

felelősségérzet, kötelességtudat) 

 viselkedés-és környezetkultúra „szintjének” emelése (köszönés, udvariasság, 

önzetlenség, segítőkészség, a durvaság és csúnya beszéd elleni küzdelem) 

 az akaraterő fejlesztése (céltudatosság, határozottság, kitartás, a kudarcok és akadályok 

leküzdésének képessége) 

 a másság elfogadtatása 

 a virtuális világban való eligazodás képességének fejlesztése 

Feladataink 

 Erkölcsi nevelés 

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása 

Az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség kialakítása 

 

 Értelmi nevelés 

Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

 

 Közösségi nevelés 

Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának 

tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és 

kommunikáció elsajátítása. 

 

 Érzelmi nevelés  

Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre, aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 
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 Akarati nevelés  

Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság és elkötelezettség kialakítása 

 

 Munkára nevelés  

Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. Az önmaguk ellátására és 

környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

 

 Egészséges életmódra nevelés  

A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 

Egészséges edzett személyiségkialakítása az egészséges életmód és egészségvédelem 

fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód, a testi-lelki egészség iránti igény 

kialakítása. 

 

 Állampolgári nevelés 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 

felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi 

tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

 

 Hazafiasságra nevelés  

A szülőhely és a haza múltjának megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti 

kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése.   

 

2.2.3 A személyiségfejlesztés színterei, tevékenységi rendszere és szervezeti formái   

 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra 

 

 A tanítási-tanulási folyamat megszervezése terén kiemelten fontosnak tartjuk a tanulók 

motiválását, felébreszteni azokat az indítékokat, amelyek tanulásra ösztönzik a 

gyermeket, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenntartják. 
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 Igyekszünk a tanítási órák tervezésénél és szervezésénél alkalmazni azokat a 

módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, aktivitását 

biztosítják, igyekszünk a tanulás-tanítás folyamatába alkotó jellegű feladatokat 

biztosítani.  

 

 Igyekszünk hangsúlyt fektetni a tanulók egyéni képességeit, fejlettségét figyelembe 

vevő differenciálásra, egyéni tanulási stratégiák kialakítására. 

 

2.2.4  A nevelési-oktatási célok megvalósítását segítik a tanítási órán kívüli 

tevékenységek 

 

1. Hagyományőrző tevékenységek 

 

A Teleki-napok rendezvényei 

Ünnepek, megemlékezések 

 a Pákozdi győzelem akadályverseny 

 az aradi vértanúk napja 

 az ’56-os forradalom 

 Kistehén avató 

 a ’48-’49-es forradalom és szabadságharc 

 Idősek napja 

 Karácsony 

 Szalagavató 

 Magyar Kultúra Napja 

 Farsang 

 Anyák napja 

 Holokauszt emléknap 

 Roma Kultúra Napja 

 Összetartozás Napja 

 tanévnyitó 

 ballagás 

 tanévzáró 
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Versenyek, vetélkedők 

 

 Gyermeknapi program 

 Házi tanulmányi versenyek ( „Tanulás hete”, egészséges életmód vetélkedő…) 

 

2. Szabadidős foglakozások 

 

A tanórán kívüli felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokat az IPR programon beleül látjuk el. 

 

 szakkörök 

 tömegsport 

 edzések 

 túrák, tanulmányi kirándulások 

 erdei iskola 

 nyári tábor 

 színházlátogatás 

 

3. Diákönkormányzat 

 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére és a tanórán kívüli szabadidős 

tevékenységek segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat 

munkáját a 1-11. osztályban megválasztott küldöttekből álló DÖK vezetőség irányítja. A 

diákönkormányzat tevékenységét a tanulók által felkért, és az igazgató által megbízott nevelő 

segíti. 

 

2.2.5 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos célok és feladatok 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt a közvetett 

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

 

A tanulók a közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 
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A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos céljaink és feladataink: 

 

Cél: A szociális kompetenciák (empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, 

alkalmazkodási készség) fejlesztése. 

 

        Feladat: A tanulásszervezés kooperatív formáinak biztosítása a tanítási órákon  

Cél: A közösség felkészítése, érzékenyítése a SNI, hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók elfogadására, a későbbi konstruktív együttélés megalapozása. 

 

Feladat: integrált nevelés. 

 

Cél: A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

 

Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű 

nevelői fejlesztése.  

 

Cél: A tanulók életkori fejlettségének figyelembe vétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

 

Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek 

elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – 

önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 

 

Cél: Az önkormányzás képességének kialakítása. 

 

Feladat: a tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy 

nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt 

módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 

Cél: A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 
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Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói 

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

által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a 

közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat 

gyűjthetnek. 

 

Cél: A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

 

Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 

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

tanulói közösség virtuális megjelenésének ösztönzése az iskola honlapján és facebook 

oldalán.  

  

További feladataink: 

 

 A tanulók kapcsolódjanak be a helyi „társadalom” (iskola, szűkebb környezet, község) 

életébe, tevékenységébe. Ugyanakkor az iskola is használja fel a tanulók iskolán kívüli 

szervezett ismereteit, tapasztalatait. 

 Az iskolai elsődleges közösségen belül (osztály) a családiasság, meghittség, barátság 

szellemének kialakítása. 

 Vegyen részt az iskola hagyományainak, értékeinek ápolásában és a DÖK munkájában. 

 Állásfoglalásaival, feladatvállalásaival működjék közre közössége fejlesztésében. 

 A személyiség – és közösségelemző kritika, közös értékrend, a normákat alakító vita 

készségének fejlesztése. 

 Közös felelősség, segítségnyújtás, a tanulók közötti kommunikáció (közösségi 

fórumok) fejlesztése. 

 A közösen kitűzött célokat, feladatokat mindenki érezze magáénak. 

 Legyen tudatos a társaihoz, a társadalomhoz, a természeti és szellemi világhoz való 

viszonya. 

 Legyenek nyitottak a különböző életmódok, kultúrák, másság iránt, becsüljék meg 

ezeket. 
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 Közvetlenül is vállaljanak részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában (külföldi 

diákutazások, levelezések). 

 

Ennek eszközei, eljárásai: 

 

 diákfórumok 

 osztályfőnöki órák 

 vetélkedők 

 hagyományainkra épülő rendezvényeink 

 erdei iskola, kirándulások 

 kooperatív technikák 

 

2.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 

segítése 

 

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók helyzete mai 

oktatásügyünk egyik legégetőbb problémája, pedagógusaink számára az egyik legnagyobb 

kihívás.  

 

A megoldás illetve a tünetek enyhítése érdekében elengedhetetlen az alapos helyzetelemzés, 

azaz: 

 

 a gyermekkel kapcsolatos információszerzés 

 a feltételezett okok, a viselkedés hátterének feltárása 

 a tanuló aktuális viselkedésének pontos megfogalmazása 

 a probléma megoldása érdekében alkalmazásra kerülő nevelési módszerek, eszközök, 

eljárások megszervezése 

 

A pedagógusokkal, elsősorban az osztályfőnökökkel szemben a következő elvárásokat 

fogalmazzuk meg: 

 

 kiemelten figyelmesen és tapintatosan viselkedjen az ilyen problémával küzdő gyermek 

szüleivel, törekedjen a hatékony együttműködés kialakítására 
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 a tanuló problémáit igyekezzen megértetni kollégáival 

 szükség esetén forduljon szakemberhez 

 kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának folyamatát, eredményességét 

 segítse a tanuló megfelelő pályaválasztását 

 

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenységek: 

 

 az egyéni képességekhez igazodó, differenciált tanulásszervezés 

 projektmódszer alkalmazása 

 tapasztalatszerzés, ismeretszerzés lehetőségének kitágítása, biztosítása IK eszközökkel 

 napközis foglalkozások 

 felzárkóztató foglalkozások a nem szakrendszerű oktatás keretében 

 egyéni foglalkozások (fejlesztő órák) a hagyományos és a digitális taneszközök 

alkalmazásával 

 korrepetálás 

 a továbbtanulás segítése 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztése 

 

2.4 A képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítés, 

tehetséggondozást  segítő tevékenységek 

 

Az általános iskolai és a középfokú iskolai részben a tanulók szociális helyzetéből és 

fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató vagy 

integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, 

tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási 

esélyének kiegyenlítése folyik. Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-

kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók, akik egy osztályba járnak azokkal a 

tanulókkal, akik nem vesznek részt a képességkibontakoztató felkészítésben. A 

képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása a többi tanulóval 

együtt, azonos osztályban, csoportban folyik. A képességkibontakoztató felkészítés keretében 

- a tanuló egyedi helyzetéhez igazodva - biztosítja az iskola 

a) a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

b) a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő programot, 
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c) a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet. 

A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanuló haladását, fejlődését, továbbá az 

ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az egyéni fejlesztésben részt vevő pedagógusok 

legalább háromhavonta értékelik. Az értékelésre meg kell hívni a tanulót, kiskorú tanuló 

esetén a tanuló szülőjét, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság és a 

nevelési tanácsadó képviselőjét. 

 

Pedagógiai munkánknak abból kell kiindulnia, hogy minden tanuló tehetséges valamiben. A 

képességek kibontakoztatásának kiindulópontja a tanulók alapos megismerése. Legfőbb célunk 

az adottságok, képességek, a tehetség felismerése, kibontakoztatása, fejlesztése, különösen a 

szociális hátránnyal induló, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók esetében. 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek, színterek 

 az egyéni képességekhez igazodó tanulásszervezés 

 az IKT infrastruktúra egyéni vagy csoportos használata felügyelettel 

 tanulmányi versenyek 

 sportversenyek 

 pályázatok 

 szakkörök 

 sportfoglalkozások 

 más szabadidős foglalkozások (művészeti és kulturális rendezvények) 

 a továbbtanulás segítése  

 a valamely területen tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése (mozgás, tánc, 

kézügyesség, stb) 

 

2.5 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

 az egyéni képességekhez igazodó, differenciált tanulásszervezés 

 kooperatív technikák alkalmazása 

 projektmódszer alkalmazása 

 tapasztalatszerzés, ismeretszerzés lehetőségének biztosítása IKT eszközökkel 

 napközis foglalkozások 

 tanulószoba 
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 felzárkóztató foglalkozások a nem szakrendszerű oktatás keretében  

 egyéni foglalkozások (fejlesztő órák) 

 korrepetálás 

 a továbbtanulás segítése 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztése 

 

2.6 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

 az egyéni képességekhez igazodó tanulás megszervezése 

 tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások 

 napközi otthonos foglalkozás 

 a diákétkeztetés biztosítása 

 étkezési támogatás 

 tankönyvtámogatás 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátránnyal küzdő gyerekek minél gyorsabb és minél 

hatékonyabb segítségben részesüljenek 

 

2.7 Gyermek- és ifjúságvédelem 

 

Az iskolában folyó gyermekvédelmi tevékenység legfőbb feladata a gyermek fejlődését 

veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése. 

A problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit minél hatékonyabban tudja 

kezelni, megelőzve a probléma súlyosabbá válását.  

 

Ebben a munkában iskolánk együttműködik a területileg illetékes: 

 

 nevelési tanácsadóval 

 gyermekjóléti szolgálattal 

 polgármesteri hivatallal 

 a sziráki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

 háziorvossal 

 védőnővel 



Pedagógiai Program                                        Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola 

 28 

 

 fogorvossal 

 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában minden pedagógus közreműködik.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére az iskolában gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős működik.  

 

Feladatai: 

 

 segíti és összehangolja a pedagógusok gyermekvédelmi tevékenységét 

 gyermekvédelmi munkáját önképzéssel, a szakirodalom tanulmányozásával 

folyamatosan fejleszti, alkalmi továbbképzéseken vesz részt 

 az osztályfőnök jelzései alapján nyilvántartja a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű és a 

beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket 

 családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében 

 veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot 

 anyagi veszélyeztetettség esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezi 

 szükség esetén kezdeményezi a kedvezményes iskolai étkeztetés biztosítását a tanuló 

számára 

 tájékoztatja a szülőket és a tanulókat arról, hogy a problémáikkal milyen, iskolán kívüli, 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel. 

 hasznos honlapok ajánlásával segíti a tájékozódást a szülők és tanulók részére 

 

2.8 A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái  

 

A személyiségfejlődést a család és az iskola egyaránt befolyásolja. Iskolánk akkor működhet 

eredményesen, ha a tanulók érdeklődésére épít, és figyelembe veszi a szülői érdekeket is. Az 

iskolai nevelésben ezért elengedhetetlen feltétel a szülőkkel való együttműködés, a partneri 

kapcsolat megteremtése. Fontos megteremteni a szülők minél aktívabb részvételét az iskola 

mindennapi életében, illetve kiemelkedő programjaiban, valamint a helyi lehetőségeket 

kihasználva (nyilvános hirdetmények, a tanulók produktumainak a lehető legszélesebb 



Pedagógiai Program                                        Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola 

 29 

 

nyilvánosság megteremtése kiállítások, bemutatók, iskolai honlap, stb. keretében) a 

nyilvánosság biztosítása. 

Ezen együttműködés alapja: a gyermek iránt érzett közös felelősség a nevelés terén 

megvalósulási formái: a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység feltétele: 

a kölcsönös bizalom és a tájékoztatás 

 

Iskolaszinten működtetjük a Szülői Munkaközösséget, melynek tagjait rendszeresen 

tájékoztatjuk az iskolában folyó munkáról, annak eredményeiről, problémáiról, illetve 

tanácsaikat, javaslataikat az iskolai élet minden fontos kérdésben kikérjük, meghallgatjuk. 

 

Az iskolai nevelőmunka eredményessége-melyet nagyban befolyásolnak a családi viszonyok- 

összefügg a szülők nevelési szokásaival. Ezért fontos feladatunk lehet a család nevelési 

gyakorlatának megismerése, közös pedagógiai elvek kialakítása, tudatosítása a szülőkben. 

Ennek egyik eszköze lehet, hogy szülői értekezleteken időnként beiktatunk olyan témákat, 

amely az adott korosztály, illetve az adott közösség, az aktuális probléma kezeléséhez nyújt 

pedagógiai, pszichológiai ismereteket, tanácsokat 

 

2.8.1 A szülők és a pedagógusok közötti együttműködés, illetve kapcsolattartás 

fórumai 

 

 Szülői értekezletek, melyek a szülő és pedagógus együttműködésének alapvető 

szervezési formái. Feladata a szülők és pedagógusok közötti folyamatos együttműködés 

kialakítása, illetve a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

a követelményekről, valamint a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak 

összegyűjtése és továbbítása az iskola vezetősége felé. Igyekszünk keresni azokat a 

lehetőségeket, amelyek alkalmasak arra, hogy minél több szülőt bevonjunk az osztály és 

ezen keresztül az iskola életébe. Eszköz lehet erre újszerű formák kipróbálása, pl. 

személyre szóló meghívólevél, osztálykiállítás a tanulók munkáiból, padba ültetés 

helyett körben elhelyezett székek, kérdőívek alkalmazásával („Szülők a szülői 

értekezletekről) a szülők véleményének megismerése. Törekszünk a passzív, csak 

befogadó szülői részvétel átalakítására, aktív közreműködővé formálására. 
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 Fogadó óra, amely a szülő-pedagógus kapcsolat egyik legszemélyesebb formája. 

Feladata, hogy megteremtse a személyes találkozás, véleménycsere lehetőségét, a 

tanulóval kapcsolatos egyéni problémákat, a nevelés során felmerült nehézségeket, és 

megállapodjanak a szükségesnek ítélt módokban. 

 

 Nyílt tanítási napok, melyek lehetőséget adnak a szülőknek az iskolában folyó munka 

jobb megismerésére. A szülők hasznos tapasztalatokhoz juthatnak, ha gyermeküket 

tanórai helyzetben is megfigyelhetik, személyesen tájékozódhatnak a tanítási óra 

lefolyásáról, a gyermek, a pedagógus és az osztályközösség munkájáról. Iskolánkban 

tanévenként kétszer rendezünk nyílt tanítási napokat. 

 

 Családlátogatás, melynek feladata a gyermekek családi hátterének, körülményeinek 

megismerése, illetve tanácsadás a gyermek optimális fejlődése érdekében. Az első 

osztályos osztálytanító és az ötödik osztály osztályfőnöke illetve minden olyan 

pedagógus, aki a tanévet új osztállyal kezdi, köteles családlátogatást tennie. A jól 

megtervezett és lebonyolított családlátogatások erősíthetik a szülők és nevelők partneri 

és személyes kapcsolatait.  

 

A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az éves munkaterv 

határozza meg. 

 

2.8.2 A szülők tájékoztatásának formái 

 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója legalább félévente egyszer a iskolai szintű szülői értekezleten, az 

osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. 

 

2.8.3 A tanulók véleménynyilvánításának és tájékoztatásának rendje 

 

A tanulókat az iskola életéről, az iskola munkatervéről, illetve az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, az osztályfőnökök folyamatosan az 

osztályfőnöki órán tájékoztatják. 
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A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban vagy írásban) tájékoztatják. 

 

Iskolánkban diákönkormányzat működik. Munkájukat a diákok által felkért és az igazgató által 

megbízott nevelő segíti, aki egyben képviseli őket az iskola vezetőségében és a szülői 

munkaközösségben. A diákönkormányzat gyakorolhatja jogát minden olyan kérdésben, 

amelyet a Nemzeti köznevelési törvény 48. §-a számára biztosít. 

A diákönkormányzat és a segítő pedagógus feladata, hogy az iskolai oktató- nevelő munkát az 

alábbi terülteken igyekezzenek hatékonyabbá tenni: 

 helyi hagyományok ápolása 

 a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése 

 minél több játékos, pihentető, egészséges életmódra nevelő program szervezése 

 a tanulói öntevékenység, önállóság, felelősségérzet fejlesztése 
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2.9 Nemzetiségi oktatás 

 

A nemzetiségi nevelés-oktatást a következő oktatási forma szerint szervezzük 

intézményünkben: magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás, 

 

2.9.1 A nemzetiségi nevelés-oktatást célja: 

 

▪ Biztosítani a roma/cigány és a nem roma/cigány tanulók számára a romák, a cigányság 

kulturális értékeinek megismerését, a romák/cigányok történelméről, irodalmáról, 

képzőművészetéről, zenei és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek 

elsajátítását, 

▪ Biztosítani a roma/cigány népismeret műveltségi terület oktatásának segítségével a 

nemzetiségi önismeret fejlesztését megerősítve a folyamatosan szervezett roma/cigány 

kulturális tevékenységekkel. 

 

Feladataink: 

 diákjaink őrizzék, ápolják őseik hagyományit, ismerjék meg elődeik szokásait, 

kulturális örökségét. 

 a népköltészet, a zene, a képzőművészet a szokások a hagyományok megismertetése és 

ápolása 

 a történelmi hagyományok, anyanyelvi kultúra, a hon- és népismeret oktatása 

 a különböző kultúrák értékeinek kifejezésre juttatásával toleranciára, a másság 

elfogadására és megbecsülésére való nevelés 

 

Motiváló erőt jelenhet az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken a tanulók által előadott egy-

egy roma vers, ének, tánc, színpadi jelenet, illetve a különböző tanulmányi és kulturális 

versenyeken való indulás, hisz ez alapja lehet a későbbiekben a tudatos hagyományápolásnak 

is. 
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2.9.2 A képzés struktúrája 

 

„Az iskolában közel 10 éve folyik nemzetiségi oktatás, magyar nyelvű roma/cigány 

nemzetiségi nevelés-oktatás formában, 2013. szeptember 01-től felmenő rendszerben a 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet  szerint szervezve az 1. és 5. osztályban (2014/2015. tanévben 

1., 2., 5., és 6. osztályban; 2015/2016. tanévben az 1., 2., 3., 5., 6., és 7. osztályban; 2016/2017. 

tanévben minden évfolyamon), és a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet szerint szervezve a 2., 3., 

4., 6., 7., és 8. osztályban (a 2015/2016. tanévben kifut ez a szervezési forma).” 

A 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet  szerint intézményünkben felmenő rendszerben heti egy 

tanórára kiterjedő kötelező roma/cigány népismeret oktatása mellett heti legalább két tanórának 

megfelelő időkeretében roma/cigány kulturális tevékenységet is biztosít. (E tevékenységek 

lehetnek kézműves foglalkozások, népzenei, néptánc foglalkozások, roma témájú filmek, 

színházi előadások, a romák történelmével, hagyományaival, képző- és iparművészetével 

kapcsolatos kiállítások megtekintése, író-olvasótalálkozók roma alkotókkal, találkozók roma 

közéleti személyiségekkel, részvétel roma művészeti-kulturális programokon vagy felkészülés 

ilyen programokra.) 

A 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet szerint az iskolánkban heti legalább egy tanórára kiterjedő 

kötelező cigány népismeret oktatása mellett heti legalább két kötelező tanóra (Ének-zene, 

Vizuális kultúra) keretében nemzetiségi kulturális tevékenységet biztosít az iskola. 

2.9.3 A nemzetiségi népismeret 

A nemzetiségi népismeret magyar nyelven nemzetiségenként meghatározott részletes 

fejlesztési feladatai a Nemzeti alaptanterv több műveltségi területéhez kapcsolódnak (Magyar 

nyelv és irodalom, Ember és társadalom, Ember és természet, Földünk és környezetünk, 

Életvitel és gyakorlat, Művészetek), azok tartalmához és szerkezetéhez igazodnak. 

 

 A nemzetiségi népismeret általános témakörei: 

 

a) A nemzetiség nyelve, tárgyi és szellemi kultúrája 

- nyelvhasználati sajátosságok, beleértve a nyelvjárásokat, nyelvváltozatokat, 

- vizuális kultúra (építészeti emlékek, képzőművészet, iparművészet, népművészet, 

filmművészet), 

- ének-, zenei és tánckultúra (zenei örökség, színház, tánc és játék), 

http://oktatas.lutheran.hu/feltoeltoett-fajlok/jogszabalyok/17_2013.%20-III.%201.-%20EMMI%20r.-a%20nemzetiseg%20ovodai%20nevelesenek%20iranyelve%20es%20a%20nemzetiseg%20iskolai%20oktatasanak%20iranyelve.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700032.MKM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700032.MKM&celpara=#xcelparam
http://oktatas.lutheran.hu/feltoeltoett-fajlok/jogszabalyok/17_2013.%20-III.%201.-%20EMMI%20r.-a%20nemzetiseg%20ovodai%20nevelesenek%20iranyelve%20es%20a%20nemzetiseg%20iskolai%20oktatasanak%20iranyelve.pdf
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- hagyományok, régi és új szokások, kulturális javak, mesterségek, gazdasági élet, 

ünnepek és jelképek, 

- szociológiai és település-földrajzi ismeretek. 

b) A nemzetiség történelemalakító és kultúraformáló szerepe, civilizációja 

- a nemzetiség magyarországi történelme és irodalma, az anyanemzet, nyelvi (anya) 

országok történelmének, irodalmának korszakai; az anyanemzet, illetve a nyelvi 

(anya)országok földrajza, 

- nevelés-oktatás-, kultúrtörténet, jelenkor, 

- a nemzetiségek más országokban élő csoportjai. 

c) Nemzetiségi és állampolgári jogok 

- a nemzetiségek jogai, hazai és nemzetközi jogrendszer, 

- a nemzetiségek intézményrendszere, 

- nemzetközi kapcsolatok. 

A nemzetiségi népismeret önálló tantárgyként történő tanítása mellett szükséges, hogy 

tanórán kívüli tevékenységek formájában is - a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 

rendelkezésre álló időkereten belül - (mint pl. a szakkörök, a táborok, a kirándulások, a 

népdal- és tánckörök, a játszóházak, a színjátszó körök, a zenekarok) megjelenjen. 

Pedagógiailag kiemelt értékű a tárgyi és szellemi (néprajzi, népdal stb.) gyűjtőmunka, az 

alkotó tevékenység, az egyéni, illetve csoportos kutatás, projektmunka. 

 

2.9.4 Cigány népismeret 

Fejlesztési feladatok 

1. Ismeretszerzés, tanulás 

2. Kritikai gondolkodás 

3. Kommunikáció 

4. Tájékozódás térben -és időben 

5. A reflexiót irányító kérdések 

1. Ismeretszerzés, tanulás 

1-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9-12. évfolyam 

Személyes 

beszélgetések: énkép, 

szülők, család, rokonok 

- cigány megnevezések 

használata. Távolabbi 

rokoni kapcsolatok 

megkülönböztetése. A 

cigány népcsoport 

Családfa 

összeállítása. 

Generációk 

együttélése. 

Családban űzött 

foglalkozások a 

múltban (azok 

nyelvjárási 

Nemzetiségek földrajzi 

elhelyezkedése, 

számossága életmódja ma 

Magyarországon és 

Európában. 

Tömegkommunikációs 

eszközök használata 

Hír- és képanyag 

gyűjtése, rendszerezése 

a nemzetiségek (hazai, 

határon túli, európai) 

vonatkozásában.  

Aktuális 

nemzetiségpolitikai 

kérdések 
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életmódja, a család és 

környezet nemzetiségi 

kötődése 

megnevezése) és a 

jelenben. 

Gyűjtőmunka tanári 

irányítással a 

magyarországi 

cigány 

népcsoportokról 

tanulmányozása 

Jellemző tárgyak, 

épületek, képek 

megfigyelése. A cigány 

családi ház, az utca, a 

telep, a település 

jellegzetessége. A 

népcsoportok 

egymáshoz való 

viszonya. Emberi 

magatartásformák és 

élethelyzetek 

megfigyelése 

Adott település 

lakossága, élete 

személyes élmények 

alapján. 

Őshaza elhagyása. 

Vándorlás, 

letelepedés. 

Tájékozódás 

Magyarország és India 

térképén. Felszíni 

formák, vizek, 

városok, emberek 

A régi cigányházak 

jellemzői (építőanyag, 

alaprajz, berendezés). 

Szimbólumok. Szülő-, 

tartózkodási-, lakóhely 

azonossága vagy 

különbözősége. A 

cigány népvándorlás 

útvonalainak nyomon 

követése. Tájékozódás 

Eurázsia térképén 

A magyarországi 

cigány nemzetiség 

történelmi, tárgyi, és 

szellemi örökségének, 

értékeinek folyamatos 

bemutatása időrendben, 

tájegységenként 

A cigány meséken, 

eredetmondákon 

keresztül - az életkori 

sajátosságoknak 

megfelelően - 

betekintés az elődök 

történelmébe. 

Jelképek: zászló, 

himnusz 

Tanári kérdések 

segítségével nevezett 

történelmi események 

elmondása különös 

tekintettel cigány 

személyek, csoportok 

megnevezésére, 

cselekvéseire. A 

cigányok sajátos 

igazságszolgáltatási 

módja: a Romani Kris, 

a cigány törvény. A 

vajdák szerepe 

A cigány történelem 

sajátosságai. 

Cigányok 

- a három részre szakadt 

országban 

- a felvilágosodás 

korában 

- a polgári 

Magyarországon. 

Törvényi szabályozás, 

rendelet a letelepítésről. 

Információk gyűjtése 

történelmi 

dokumentumok 

szövegeiből, képeiből, 

idős emberek 

visszaemlékezéseiből. 

A hazai cigányság 

politikai, jogi, kulturális 

érdekképviseleti 

szervezetei, a 

nemzetiségi 

önkormányzatok szerepe 

(Országos Roma 

Önkormányzat), civil 

szervezetek 

A cigányok történelmi 

szerepének 

felismerése: 

- az 1848/49-es 

szabadságharc 

- az I. és II. 

világháború kapcsán. 

Roma Holocaust. A 

nemzetiségek 

együttélése, 

egymásrautaltsága 

békében és háborúk 

idején. 

Az Európai Unió 

cigánypolitikája. Roma 

stratégia 

Ismerkedés régi illetve 

ma élő 

hagyományokkal, 

szokásokkal: 

mondókák, mesék, 

Mesemondási szokások, 

híres mesemondók és 

meseírók. 

Hazai cigány 

népviseletek: 

A cigány népdalok, 

balladák témáinak 

megfigyelése: 

történelmi, hősi, 

mitikus, ünnepekhez, 

Tájékozódás a cigány 

művészetben 

(irodalom, 

zene, tánc, 

képzőművészet), 
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találós kérdések, népi 

játékok, nyelvtörők, 

gyermekversek, 

népdalok, 

közmondások, 

időjóslások kapcsán. 

Szájbőgőzés, 

pittyegetés, csapásolás 

gyakorlása. 

Cigány ételek 

elnevezése, egyszerű 

ételreceptek gyűjtése 

motívumok, színek. 

A legjellemzőbb férfi és 

női öltözék tartozékainak 

megnevezése. 

A műalkotás 

megkülönböztetése: 

műfaj, 

anyag, technika 

szokásokhoz 

kapcsolódó, 

mindennapokról szóló. 

Anyaggyűjtés a 

magyarországi 

cigányok családi és 

közösségi szokásairól - 

könyvtárban, 

médiatárban, 

múzeumban. 

Műalkotások 

felismerése, 

megnevezése 

történelemben - 

európai 

kitekintéssel. 

Művek, műalkotások 

elemzése. 

Kiselőadás tartása a 

magyarországi 

cigányok 

kulturális életéről, 

egyéni 

élmény hozzáadásával. 

Cigány színházi 

törekvések, 

színtársulatok. 

Kulturális autonómia 

fogalma 

Nyelvhasználat a 

családon belül és kívül. 

Romani és/vagy beás 

nyelv otthon és az 

iskolában 

Nyelvhasználati 

készség fejlesztése 

(alapszavak és 

kifejezések, 

köszönések, 

köszöntések, számolás, 

versmondás) 

Szótárhasználat, 

fordítási 

gyakorlat. 

A cigány 

nyelvhasználat 

sajátosságai, 

nyelvjárások 

A nyelvtudás és az 

identitástudat 

összefüggésének 

felismerése. 

Nyelvvizsga központok. 

A témával kapcsolatos 

írások, filmek 

megtekintetése, 

könyvek olvasása 

2. Kritikai gondolkodás 

1-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9-12. évfolyam 

A család és a 

rokonság életének 

fontos eseményei 

(születésnapok, 

ünnepek, évfordulók). 

Mindennapi 

élethelyzetek 

elbeszélése, eljátszása 

A család 

szokásrendszere, 

időbeosztása, 

iskolázottsága. 

Problémák felvetése, 

megoldási javaslatok 

Szabadidő eltöltése. 

Egészséges életmód 

(étkezés, mozgás, 

sportolás). Családi 

értékrendszerek 

összehasonlítása. 

Továbbtanulási tervek 

Pozitív példák, minták 

személyiségfejlesztő 

hatása, példaképek, 

identitástudat. Jövőkép 

alakítása 

Településtípusok. 

Különböző házak, 

utcák, terek, 

cigánytelepek 

cigányközösségek 

egyéni élmények, 

képek alapján 

A régi és mai 

„lakó”hagyományok 

összehasonlítása, a 

cigányságra jellemző 

jegyek 

felismerése. 

Kérdések, érvek a 

cigány 

népcsoportok 

vándorlásával 

és letelepedésével 

kapcsolatban 

Összefüggések 

keresése a cigányok 

történelme, földrajzi 

elhelyezkedése, nyelve 

között. 

Telepítőtényezők. 

Cigányok Európában. 

Számosságuk 

Összefüggések keresése 

a politikai- 

társadalmigazdasági 

események és a 

cigányság mai helyzete 

között. Szociográfiai 

írások a cigányságról. 

A kivándorlások okai a 

21. 

században 

Híres cigányok 

régen és ma. 

Történelmi személyek, 

mai közszereplők, 

A nemzetiség és a 

többség együttélése, 

Tájékozottság bővítése 

nemzetiségpolitikai, jogi, 
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Cigány népzene, 

és modern irányzatai 

(zenészek, 

hangszerek, 

énekesek). 

Példaképek 

hétköznapi cigány 

emberek bemutatása, 

jellemzése. Szerepük a 

cigány nemzetiségi 

azonosságtudat 

formálásában (pl. Duna 

és Echo TV 

dokumentumfilmjei, 

magyar-cigány nyelvű 

gyermekfolyóirat: Glinda 

élettörténetei) 

kölcsönös egymáshoz 

viszonyulása. 

Társadalmi és egyéni 

lehetőségek, 

nehézségek objektív 

feltárása. Vélemények 

és kérdések 

megfogalmazása 

érdekvédelmi 

kérdésekben. Különböző 

információs források 

(nyomtatott és 

elektronikus) anyagok 

használata, értelmezése. 

Állásfoglalás aktuális 

cigány ügyekben. 

Érvelés, vita. A cigány 

nemzetiség szerepe a 

nemzetközi 

kapcsolatokban 

A hagyományápolás 

fontosságának 

tudatosítása. 

Nép- és műköltészeti 

alkotásokban 

pozitív és a negatív 

hősök 

tulajdonságainak 

elemzése 

(pl. becsületesség, 

tisztesség, 

eszesség, ravaszság, 

kapzsiság, hazugság, 

tolvajlás). 

A cigány kultúrkör 

színeinek 

és motívumainak 

felfedezése 

A magyar és a cigány 

szokások 

összehasonlítása. A 

hiedelem világa és 

alakjai. Bajelhárítás, 

gyógyítás, jóslás. 

Babonák. A cigányok 

vallásossága. Egyházi 

ünnepek, szertartások, 

viselkedési módok 

egyéni élmények 

feltárásával, 

filmrészletekkel 

bemutatásával 

Alkotói életutak és 

stílusok 

összehasonlítása. A 

műelemzés 

legfontosabb 

módszereinek 

elsajátítása. A 

gondolkodásmód, a 

kulturális különbségek 

és a mű közötti 

összefüggés felismerése 

A cigány művészet 

elhelyezése Európa és 

a világ művészetének 

kontextusában: zene, 

tánc, képzőművészet, 

irodalom 

vonatkozásában. 

Kiemelkedően 

tehetséges kortárs 

fiatalok. Lehetőségek, 

támogatások, 

pályázatok, 

ösztöndíjak 

A cigány nyelvekben 

rejlő azonosságok és 

különbségek 

A cigány nyelv 

szókincse. 

Jövevényszavak átvétele 

A cigány nyelv 

dialektusai között 

fennálló hasonlóságok 

és különbségek 

érzékelése. Hazai 

cigány nyelvvizsga 

központok 

Európai cigányok 

nyelvhasználata. A 

nemzetközi cigány 

nyelvújítás törekvései 

3. Kommunikáció 

1-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9-12. évfolyam 

Családrajz készítése, 

képi beszámoló. 

Családtagok, rokonok 

megszólítása. Cigány 

ragadványnevek. 

Beszélgetések 

nemzetiséghez tartozó 

személyekkel 

Eszmecsere a cigányok 

egykori és jelenlegi 

hétköznapjairól. 

Emlékképek 

felelevenítése (régi 

családi fotók alapján). 

Gasztronómia: a cigány 

konyha 

berendezéseinek, régi 

konyhai eszközeinek, 

Források olvasása és 

értelmezése családi, és 

más közösségi 

témákban. Önálló 

gyűjtő-, illetve 

kutatómunkával 

szerzett Ismeretek 

feldolgozása, 

prezentáció készítése 

Családi konfliktusok és 

kezelésük. Szituációs 

játékok, 

véleményalkotások, 

érvelések, vita, 

drámajáték adott 

témában. Dokumentum- 

és játékfilmek 
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azok használatának 

bemutatása. A cigány 

és a magyar ételek 

összehasonlítása 

Szűkebb és tágabb 

környezet. Gazdasági 

élet a ház körül, saját 

termelés. 

Magyarországi 

települések 

adottságainak (munka 

és megélhetés) 

megismerése 

szülőkkel, idősebb 

személyekkel történő 

beszélgetések kapcsán 

Élet a vándorutakon. 

Nyári és téli 

szálláshelyek. Valóságos 

vagy képzeletbeli utazás 

(fotók, képek) utáni 

élménybeszámoló olyan 

területekről, ahol 

cigányok élnek vagy 

éltek - megfigyelési 

szempontok alapján 

Fogalmazás írása 

Magyarország 

különböző tájain élő 

vallási felekezethez 

tartozó cigányok 

életéről vagy adott 

település cigány 

származású lakóinak 

esküvői, keresztelői, 

temetési szokásairól 

Terepgyakorlati 

tapasztalatok 

összegzése. Önállóan 

gyűjtött anyagból 

projektbemutató vagy 

kiállítás rendezése 

A legfontosabb állami 

jelképek értelmezése 

és azokhoz viszonyuló 

helyes magatartás. A 

cigány himnusz 

megtanulása 

Népcsoportok 

(romungrók, oláh 

cigányok, beások) 

érkezése hazánk 

területére (különböző 

történelmi korokban) - 

irányított 

beszélgetéssel, 

szituációs játékokkal 

A nemzetiség 

fogalmának, 

tartalmának mélyítése. 

Bepillantás cigány és 

más nemzetiségek 

életébe. Intézményi, 

szervezeti kapcsolatok 

keresése 

Cigány vagy roma 

megnevezés használata. 

Eszmecserék folytatása. 

Mások véleményének 

elfogadása, a tolerancia 

gyakorlása. A tanult 

történelmi 

eseményekkel, aktuális 

kérdésekkel, eszmékkel 

kapcsolatos kérdések 

megvitatása. 

A településen gyűjtött 

cigány dalok, 

mondókák, versek, 

közmondások, játékok 

tanulása. Egyes mesék 

dramatizálása. 

Ünnepekhez 

kapcsolódó köszöntők, 

ajándékok. A cigány 

tánc alapelemeinek 

kipróbálása 

Tánctípusok: szóló, 

páros, 

botoló. 

Hazai és külföldi cigány 

népdalok, néptáncok 

megismerése. 

Még élő hiedelmek, 

babonák születéssel, 

kereszteléssel, 

házasságkötéssel, 

halállal 

kapcsolatosan 

Cigányokról szóló 

alkotások a magyar 

irodalomban. Egyéni 

és/vagy csoportos 

kulturális előadások 

bemutatása (iskolai, 

települési 

rendezvényen). 

A cigány irodalom 

helye és szerepe a 

világban. A megismert 

műveken keresztül a 

költő, az író céljainak, 

törekvéseinek 

felismerése, 

megfogalmazása. Neves 

cigány képzőművészek 

Néhány 

gyermekirodalmi mű 

megtanulása magyar és 

cigány nyelven 

Cigány nyelvek és 

nyelvjárásaik. Adott 

település 

nyelvhasználata 

Kiselőadás tartása a 

cigány kulturális élet 

(nemzetközi, országos, 

helyi szintű) 

eseményeiről - 

médiahírek alapján 

Beszámoló készítése 

néprajzi vagy nyelvi 

kutatómunka 

eredményéről 

4. Tájékozódás térben-időben 

1-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9-12. évfolyam 

Az idő tagolására szolgáló kifejezések használata romani, beás és 

magyar nyelven. Időmeghatározások 

A cigány nép élete a 

különböző történelmi 
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korokban, korszakokban, 

századokban, években 

A településre jellemző 

helymeghatározások 

(templom, iskola, temető) 

Viszonyítások tér-idő 

gyakorlására (előbb, 

utóbb, előtt, után, később, 

korábban, ugyanakkor, 

most, régebben mellett, 

alatt, felett, mögött). Az 

idő tagolására szolgáló 

kifejezések helyes 

használata: perc, óra, nap, 

hét, hónap, év 

Az idő kifejezéseinek 

bővítése: év, évtized, 

évszázad, évezred. Az 

új ismeret elhelyezése 

már rögzített 

időpontokhoz 

viszonyítva (pl. 

Zsigmond király 

László vajda és népe 

számára adományozott 

menlevelet) Az idő 

ábrázolása vizuális 

eszközökkel 

Kronológiai adatok 

rendezése: 

- A cigányok 

Európába érkezésük 

előtt. 

- A cigányok 

megjelenése Európa 

országaiban, különös 

tekintettel a Balkánon. 

Tájékozódás térben és 

időben a történelmi és 

földrajzi atlasz 

segítségével 

(esemény, hely, idő) 

Néhány kiemelt 

esemény időpontjának 

ismerete (pl. első 

országos cigány 

összeírás, a cigányok 

letelepítéséről szóló 

rendeletek, a 

vándoripar 

korlátozása). 

Adott korban ismert 

cigány zenészek, 

költők, írók, 

művészek, kutatók 

időbeli és térbeli 

elhelyezése 

Helyi tájékozódás 

gyakorlása. Egyszerű 

alaprajzok készítése. 

Ismerkedés a 

térképpel 

Ismert cigány 

művészek születési - és 

temetési helyének 

megkeresése a 

térképen. Távolságok 

becslése és számítása. 

Életszakaszuk 

bejelölése időszalagon 

Az adott település 

térképének elkészítése 

vázlatos bemutatással - 

a cigányok és más 

nemzetiségek által 

tömbszerűen lakott 

részek kiemelése - 

meghatározott 

korszakban 

Térképolvasási 

gyakorlatok. Az adott 

téma tanulmányozásához 

leginkább megfelelő 

források, térképek, 

statisztikai adatok, 

grafikai ábrázolások 

kiválasztása 

Az idő tagolására és 

múlására valamint 

helymeghatározásra 

vonatkozó kifejezések 

gyűjtése és használata 

Magyarországi 

cigányok a 

feudalizmus korában. 

A tanultak elhelyezése 

az időszalagon a 

kiemelt időpontokhoz 

képest 

Magyarországi 

cigányok a 

felvilágosodás korában. 

Európai történelmi 

atlasz tanulmányozása, 

a cigányok 

vándorlásának nyomon 

követése. Az útvonal 

kézzel történő 

megrajzolása. A tanult 

országok, ismertebb 

települések 

megkeresése a térképen 

Egyszerű számítások 

végzése a cigány nép 

európai 

megjelenésének, 

üldöztetésének 

időpontjai 

között. 

A II. világháború 

koncentrációs 

táborainak 

(térbeli tájékozódás) 

cigány 

áldozatai Európában. 

A cigányok helyzete 

1945 

után 

Hagyományos 

foglalkozások 

bemutatása és 

kipróbálása (vályogtégla 

készítése, kosárfonás, 

fafaragás...) 

Modellezések: szekerek, 

cigány kunyhók, 

speciális használati 

tárgyak (makett, 

terepasztal...) 

Történelmi helyszínek 

modellezése 

Tér, idő, esemény 

társítások 

5. A reflexiót irányító kérdések 
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1-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9-12. évfolyam 

Hasonlóságok és 

különbségek mélyítése 

csoportokban, 

egyénekben 

Adott település 

népcsoportok szerinti 

összetétele (nyelvi, 

kulturális jellemzők). 

Azonosságtudat 

formálódása 

Az ország 

népcsoportjai. 

Különböző 

népcsoporthoz tartozó 

személyek a 

rokonságban, 

családban. Identitás 

vállalásának mélyítése 

Hovatartozás vállalása, 

helyes cselekedetek a 

népcsoportért 

Fejlődjön a tanuló 

önismerete: Mire 

vagyok 

képes? Milyen 

szeretnék 

lenni? 

Tudjanak választ adni 

kérdésekre: Melyek a 

családi és egyéni 

(öröklött, szerzett) 

tulajdonságaik? 

Foglalkoztassák olyan 

kérdések, hogy 

mennyire fontos a 

hasonlóságok és 

különbségek 

elfogadása társaikkal 

szemben. Tisztelje, 

tartsa be a szabályokat. 

A tanulókban alakuljon 

ki a felismerés, hogy a 

cigány népcsoporthoz 

való tartozás többletet, 

kulturális színességet 

jelent. Érdeklődjön a 

családi gyökerek, népe 

múltja iránt. Milyen 

mértékben határozza 

meg a lakókörnyezet 

az emberek 

mindennapi életét és 

kultúráját? Hogyan 

lehet a hagyományokat 

továbbadni? 

A tanulókban 

fogalmazódjanak meg 

kérdések, érezzenek 

késztetést a 

válaszkeresésre: Miért 

nem viselnek háborút a 

cigányok? Miért 

vannak gazdag és 

szegény országok, 

települések, családok, 

egyének? Miért vannak 

munkanélküliek? 

Hogyan kapcsolódnak, 

élnek együtt különböző 

kultúrák? Mi a hit, a 

vallás szerepe a 

cigányok életében? 

A tanulók vállalják a 

cigánysághoz való 

tartozásukat, 

kötődésüket. Tudjanak 

választ adni olyan 

kérdésekre, mint: 

Hányféle közösségi 

identitása lehet egy 

embernek? Melyek az 

érdekképviselet 

lehetőségei? Milyen 

lehetőségek vannak az 

önmegvalósításra a 

cigányságon belül? 

Milyen szerepet játszik 

a média a cigányok 

megítélésében? Melyek 

a cigány kultúra 

értékei? Hogyan lehet a 

hagyományokat és a 

nyelveket átörökíteni? 

Vannak-e abszolút 

erkölcsi értékek? Miért 

kerülhet 

ellentmondásba erkölcs 

és jog? Milyen a 

megítélése a cigány 

törvénynek. 

 

2.9.5 Közműveltségi tartalmak 

 

1-4. évfolyam 

1. Közösségi élet (régen és ma): 

- Énkép, családi kör, rokoni kapcsolatok 

- Élethelyzetek, életmódok, események, ünnepek 

- Településtípusok, utcák, házak, berendezési tárgyak 

- Lakóhely és közvetlen környezete 
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2. A cigány kultúrkör elemei 

- Hagyományos cigány mesterségek, gazdasági élet 

- A cigány konyha sajátosságai 

- Dalok, mondókák, versek, mesék, közmondások, köszöntők játékok 

- A cigány tánc alapelemei 

3. A cigány nyelvek (romani, beás) 

5-8. évfolyam 

1. Nemzetiségi azonosságtudat, pozitív minták, példaképek 

2. Földrajzi elhelyezkedés 

- Vándorlások útvonala, letelepedések 

- Magyarországi cigány népcsoportok a térképen 

- Cigányok Európában 

3. Történelmi események időszalagon 

4. Alapismeretek a magyarországi és európai cigányok kultúrájáról 

- Cigányzene és tánc típusai, népviselet 

- Irodalmi és képzőművészeti alkotások, életutak, munkásságok 

- Cigány nyelvek eredete, nyelvjárások 

9-12. évfolyam 

1. Attitűdök 

- Előítélet, sztereotípia, diszkrimináció, rasszizmus - tolerancia, inklúzió, integráció 

2. Hazánk nemzetiségpolitikája, törvényi szabályzások 

- Európai Roma Stratégia 

- Önkormányzatiság, civil szervezetek, érdek- és jogvédelem 

- Dokumentumok, források, média 

3. Oktatás, képzés 

4. Munkavállalás és megélhetőség 

5. A cigányok sokszínű kultúrája 

- Művészeti alkotások és elemzések 

6. Nyelvhasználat, nyelvvizsga 
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2.10 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelési programja 

 

Intézményünk alapító okiratában a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos szakfeladat 

meghatározása az alábbiak szerint történik: 

 

- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása. A többi 

tanulóval együtt oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 

 

- A Nemzeti köznevelési törvény 4. § 25. pontjában foglaltak szerint a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

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

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók oktatása. 

 

Az együttnevelés megvalósítása a tanítási-tanulási folyamatban az a tevékenység, amely 

lehetővé teszi az egyes gyermek igényeitől függő pedagógiai- esetenként egészségügyi - 

eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök 

alkalmazását. 

a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési 

igényű tanulókra jellemző - módosulásait; 

b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, 

a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények 

elemzése alapján - szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó 

módszereket alkalmaz. 

2.10.1 Kiemelt fejlesztési feladatok 

 erősödjenek pozitív személyiségjegyeik, alakuljon ki önismeretük, fejlődjön 

önbizalmuk és kudarctűrő képességük, személyiségük váljon harmonikussá, a fejlesztést 

úgy építsük fel, hogy mindaz az egész személyiségre irányuljon, a gyermekben reális 

énkép alakuljon ki, önbizalma, kudarctűrő képessége, feladattudata, kitartása, 

aktivitása, belső motivációja fejlődjön - a tanulót ösztönözzük beszédhibája 
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leküzdésére, ugyanakkor készítsük fel őt az esetleges visszaesésekre, a 

maradványtünetekkel való együttélésre.       

 a gyermekek állapotuktól függően, nyelvi-kommunikációs zavaraik kompenzálása után, 

jussanak el    az    önállóság    általuk    elérhető    optimális    szintjére,    képességeik 

kibontakoztatásával váljanak a társadalom aktív, cselekvőképes tagjává 

 a fejlesztés segítségével a sajátos nevelési igényű gyermekek is tudják teljesíteni 

minden műveltségi területen a minimum követelményeket. 

 

2.10.2 Tanulási problémák 

A tanulási problémák lehetnek átmenetiek vagy tartósak. Megkülönböztetjük a tanulási 

nehézséget, a tanulási zavart, a tanulási akadályozottságot. 

Az átmeneti tanulási nehézség esetén a lemaradó, lassan tanulók felzárkóztatása, 

differenciálása, fejlesztése az elsődleges. A tartós tanulási zavarral küszködőknél a diagnózison 

alapuló egyéni fejlesztés a cél, főállású gyógypedagógus segítségével. Minden esetben a 

szakértői vélemények határozzák meg a fejlesztés területét, módját, eszközeit. 

A tanulók értékelése a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64-78.§ szerint történik. 

 

2.10.3 BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓK MEGSEGÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ 
PROGRAM 

Beszédben akadályozottak, beszédfogyatékosok azok a gyermekek, akiknél öröklött, 

veleszületett, szerzett, organikus, funkcionális, pszichés és környezeti okok következtében az 

átmeneti, illetve tartós hang-, beszéd- és nyelvi zavar gátolja az egyén és a környezete közötti 

interakciót és alkalmazkodást. 

A kommunikációs nehézségek miatt különböző pszichés eltérések (magatartási zavarok), 

tanulási akadályozottság is kialakulhat. 

Amennyiben a beszédhiba, beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan 

fennmarad, a tanuló folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Ellátásukat utazó 

gyógypedagógus igénybevételével valósítjuk meg. 

Az általános iskola első két évfolyamára összpontosul az ismeretszerzés beszéddel összefüggő 

eszközrendszerének elsajátítása, ezért a különleges gondozás szempontjából - amely 

elsősorban a módszerbeli és habilitációs /rehabilitációs teendőkben fogalmazódik meg, ez a két 

évfolyam kiemelt figyelmet kap. 
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Fejlesztési feladatok 

Információs és kommunikációs kultúra: 

- a beszédükben akadályozott gyermekek fejlesztésében elsőbbséget kell biztosítani  

az ép beszélő környezetben integráltan folyó oktatásnak. 

Tanulás: 

-      a fejlesztést tervszerűen, tudatosan kell felépíteni: beszédállapot felmérés - egyéni 

terápiás terv - tudatos módszerválasztás - komplexitás a fejlesztésben - folyamatos 

kísérés, 

-      munkánk során nagy hangsúlyt kell fektetnünk a sokoldalú percepciós fejlesztésre: fel 

kell használnunk, hogy a látási, hallási, kinesztéziás, beszédmozgási ingerek, 

benyomások erősítve fejlődnek, 

- tudatosan használjuk ki a transzferhatásokat, megismerve a beszédfogyatékos tanuló 

„erős oldalait", ezekre építve, a fejlesztést különböző átviteli megoldásokkal tegyük  

eredményesebbé. 

Testi, lelki egészség: 

- a tanuló motiválása beszédhibája leküzdésére; felkészítése a maradandó  tünetek 

elfogadására, s ezzel való együttélésre. 

Felkészülés a felnőtt életre: 

- tájékoztassuk a szülőket, milyen továbbtanulási lehetőségek állnak gyermekeik előtt - 

integráltan oktató középiskolák, gimnáziumi tagozatok diszlexiások számára, ezt a 

tanuló is ismerje meg. 

A megvalósítás keretei, eljárásai 

A Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye 

alapján iskolánkban együtt neveljük az ép értelmű beszédfogyatékos és a nem fogyatékos 

gyermekeket. A gyermekek számára biztosítjuk az ép beszélő környezetet, a sajátos nevelési 

igényükből fakadó többletszolgáltatásokat. 

A gyermekek fejlesztése inkluzív (befogadó) osztályokban tanítási órákon, tanórán kívül - a 

sérülés típusától, súlyossági fokától függően egyéni, vagy csoportos - speciális fejlesztő 

foglalkozásokon, szabadidős tevékenységekben, szakkörökben, valamint napközis 

foglalkozás keretében történik. 
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Tanítási órák 

Kiemelt szerepet kapnak az anyanyelvi fejlesztés, a testnevelés az ének -zene, a vizuális 

kultúra a technika és életvitel valamint tánc és dráma tantárgyak. 

A megfelelő beszédtechnika kialakítása fontos része az anyanyelvi nevelésnek, ezeket alsó  

tagozatban a magyar nyelv és irodalom, valamint az ének-zene órákon napi rendszerességgel 

végezzük. 

Az anyanyelvi fejlesztésnél figyelembe véve a sérülés jellegét az egyes műveltségi 

részterületek más-más hangsúlyt kaphatnak: 

-      az írás, olvasás előkészítő szakaszának időtartamát növeljük, 

-      olvasás-, írástanítási módszerként a hangoztató-elemző, illetve a diszlexia-prevenciós 

módszert kívánjuk használni 

-      beszédfogyatékos tanulóknál hosszabb begyakorlási és érési szakaszokat tervezünk, 

-      az anyanyelvi fejlesztésben a kommunikációs szándék megvalósítására törekszünk a 

nevelés-oktatás minden területén, 

-      a tantestület tagjai törekszenek, hogy mindig jó beszédpéldát nyújtva, helyes beszéd 

technikával kommunikáljanak a gyermekekkel. 

A beszéd-rendellenességgel küzdő tanulóknál gyakran tapasztalhatók a nagy- és 

finommozgások zavarai, a testtudat a testérzet a testséma kialakulatlansága, a téri tájékozódás 

fejletlensége is. 

A testnevelés, környezetismeret és a művészetek tárgyak jól szolgálják a téri orientáció -

mozgás - ritmus fejlesztését, mely hatással van a beszédkoordinációra. 

Idegen nyelv oktatásnál körültekintően kívánunk eljárni, a minősítés alóli felmentés helyett 

a módszerek változtatását is lehetségesnek tartjuk. 

Szükség esetén a pedagógusok a szakértői vélemények, alapos megfigyeléseik, a 

gyógypedagógus, a fejlesztő pedagógus a tanulók egyéni sajátosságainak ismeretében a 

differenciálás különböző módjait alkalmazzák: 

-   segítségadásban: a feladat megismétlése a beszédfogyatékos tanulónak megfelelő nyelvi 

szinten, 
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-   a feladatok szintjén: mennyiség, technikai kivitelezés: - írás területén gyereknél, rajzos 

vagy szóbeli megoldás, illetve szóbeli felelet helyett írásbeli válasz, 

-   szociális keretek szintjén: párban, vagy csoportban végzett munka oldja az akadályozott 

tanuló elszigetelődését, 

-   tanulási stílus szerint: auditív, vizuális, vagy motoros területre támaszkodik inkább a 

gyermek, 

-   a célok szintjén: egyes beszédfogyatékos tanulóknál mérlegelni kell, mi az a minimális 

tudás, amelyet egy-egy szakasz határára el kell érni, melyre a további  szakaszok  

épülhetnek, 

-   értékelésben: a tanulót önmagához, fejlődéséhez kell mérni - erre legalkalmasabb a 

szöveges értékelés. 

Pedagógiai célú habilitációs / rehabilitációs foglalkozás 

Logopédiai terápia: sérülés-specifikus egyéni vagy csoportos megsegítést foglal magában, 

egyéni fejlesztési terv alapján. 

A logopédus munkája komplex, feladata a beszéd-rendellenességek kompenzálása, a 

funkciófejlesztés, az olvasás-, írászavarok redukciója. 

A terápia nem zárul le a beszédhiba javulásával, megszűnésével, utógondozásra is szükség  

lehet, amely jelenti a beszédállapot szinten tartását, ellenőrzését, az esetleges visszaesések  

prevencióját. További cél a másodlagos tünetek megelőzése, a sérült pszichés funkciók 

fejlesztése. 

Az utógondozás sikerét a logopédussal való szoros együttműködés segítheti. 

 

A logopédus feladatai: 

-   a fogadó pedagógusok tájékoztatása a beszédfogyatékosság típusáról, a gyermek  

fejlesztési lehetőségeiről, az alkalmazható módszerekről, szakirodalomról, 

-   a beszédben akadályozott gyermek „erős" és „gyenge" oldalainak bemutatása, 

-   konzultáció a pedagógussal a tanuló fejlődéséről, előmeneteléről, 
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-   kapcsolattartás a beszédfogyatékos gyermek, valamint a befogadó osztály tanulóinak 

szüleivel, 

-   kapcsolattartás a habilitációs/rehabilitációs fejlesztésben résztvevő más szakemberek- 

kel  

-   a beszédben akadályozott gyermek orvosi vizsgálatának kezdeményezése. 

 

Tanórán kívüli tevékenységek 

Napközis foglalkozások: 

-      A délelőtti tanítási órákon megszerzett ismereteket elmélyítése, olyan tanulási 

technikák kialakítása, amelyek lehetővé teszik a megközelítően önálló 

ismeretszerzést. 

-      Komplex személyiségformálás, az egyéni sajátosságokat szem előtt tartva. 

-      A sikeres szocializációhoz szükséges normák, szabályok kialakítása, gyakoroltatása 

-      Olyan szabadidős tevékenységek, amelyek jótékonyan hatnak az anyanyelvi fejlettségi 

szintre: emlékezet-, szerialitás-, szókincs-, gondolkodás-, mozgás-, figyelemfejlesztő 

játékok. 

Szakkörök: 

Szükség esetén a beszédben akadályozott gyermekek is megtalálhatják iskolánkban 

azokat a tevékenységeket, szakköri foglalkozásokat, amelyek érdeklődésüknek megfelelnek. 

Gátolt kommunikációjukban is oldódik a szorongásuk, ha valamilyen területen sikereket 

érhetnek el. Iskolánkban működik: kézműves szakkör, tömegsport, torna, stb.  

Szülői értekezletek, fogadóórák: 

Ezeken az alkalmakon lehetőség nyílik a szülők számára, hogy megismerjék a 

beszédfogyatékos gyermek fejlesztése érdekében rájuk háruló feladatokat, életperspektívát. 

fontos az empátiás készség kialakítása a többi gyermek szüleiben, fontos, hogy a szülők is 

támogassák gyermekeiket a fogyatékos gyermek elfogadásában. 

Egységes értékrendet kell kialakítani a viselkedés területén, a jutalmazás és büntetés 

egybehangzó alkalmazása a helyes magatartásformák kialakítása érdekében. 
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2.10.4 ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ 

PROGRAM 

 

Az értelmi fogyatékosok (mentálisan sérültek) egyik alcsoportját képezik. Az enyhe értelmi 

fogyatékosok személyiségfejlődési zavara, akadályozottsága az idegrendszer enyhe, különféle 

eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/ vagy funkciózavarával függ  

össze. 

Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható a kognitív funkciók lassúbb fejlődése. 

A tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak azok a tanulók, akiket a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság enyhén értelmi fogyatékosnak 

minősített, másrészt az általános iskolában tanulási nehézségekkel küszködő tanulók. Ide 

tartoznak azok a gyerekek, akik az idegrendszer biológiai és/ vagy genetikai okokra 

visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán 

tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó közoktatási intézményben az 

alapfokú nevelés, oktatás szakasza két részre tagolódik: 

1-4. évfolyamot felölelő szakaszban nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani a 

tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére. Differenciálással, terápiákkal kell 

felzárkóztatni a gyermekeket. 

A képességfejlesztésben hangsúlyt kell fektetni a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi 

cselekvéses megismerésnek. 

Az alapozás évei különösen fontos időszakot jelentenek az enyhe értelmi fogyatékos tanulók 

további iskolai pályafutásában. 

5-8. évfolyamot felölelő szakaszban a tanulók fejlesztése az előző pedagógiai szakasz 

eredményeire, megismerési módszerek további fejlesztésére, a szemléltetés képi gondolkodás 

nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra épül. 

Kiemelt célok 

Énkép, önismeret 

- Céltudatra és önállóságra tegyenek szert, dönteni is képesek legyenek. 

Információs és kommunikációs kultúra 
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- Szociális - kommunikációs készségeik fejlődjenek, azokat megfelelően tudják 

felhasználni. 

Testi és lelki egészség 

-      Pszichikai-fizikai állapot fejlesztése. 

-      A gyermek kapcsolatainak erősítése kortársaival egy olyan iskolában, amelyben a  

heterogenitás természetes és szívesen látott tényező 

Felkészülés a felnőtt életre 

-      Jelenlegi és jövőbeli szociális szükségletek és társadalmi életlehetőségek kialakítása. 

-      A fogyatékos tanuló tanulási útja végén legyen a saját életéről dönteni képes, munkája  

révén a társadalomba integrálódó személyiség. 

Fejlesztési feladatok 

-      megismertetni a tanulókkal közvetlen tárgyi és személyi környezetüket úgy, hogy azt  

alakítani is képesek legyenek, 

-      téri tájékozódás fejlesztése, 

-      finommotorika fejlesztése, 

-      egyensúlyészlelés j avítása, 

-      laterális dominancia kialakítása, 

-      utasítások végrehajtására nevelés, 

-      figyelemkoncentráció fejlesztése, 

-      a belső beszéd kiépítése, 

-      bonyolultabb gondolkodási folyamatra szoktatás, 

-      kommunikációs készség fejlesztése, 

-      a tanulási, magatartási és viselkedési szokások következetes kialakítása és megerősítése, 

Módszerek, eljárások 

Olyan befogadó környezet megteremtése, ahová a fogyatékos gyermek is szívesen illeszkedik: 

-      etikai módszerekkel emberi méltóságukra épülő nevelés, 

-      pedagógiailag differenciáló, az egyén képességeit fejlesztő, határait tiszteletben tartó  

nevelés, 

-      gyakorlati /munkára nevelő/ jelleg, 

-      egyedi tulajdonságok figyelembe vétele, 

-      a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, 

-      fejlesztésükben az életkori sajátossághoz igazodó módszerek választása. 
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Megvalósítás keretei 

-      Normál osztály - a tanítót gyógypedagógus látja el tanáccsal. 

-      Normál osztály - gyógypedagógus valamilyen terápiában részesíti a gyermeket. 

 

Szükségleteik kielégítéséhez fontos: 

-      olyan tanterem, amelyben többféle kisebb tér kialakítására van lehetőség, 

-      humánus, befogadó osztályközösség, 

-      tanulás szervezése, differenciálása 

-      a közérdekű és mindennapi életet szolgáló információkhoz való hozzájutás biztosítása, 

-      az állapotának megfelelő hatékony egészségügyi ellátás biztosítása. 

Az egyéniesített neveléshez szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanárt, 

logopédust, pszichológust is be kell vonni a fejlesztő munkába. 

Színterek 

-      tanórán a kortárs csoporttal együtt nevelésdifferenciálással, 

-      tanórán kívül, szünetben a téri tájékozódás fejlesztésére vonatkozó játékok, 

-      fejlesztő foglalkozások speciális szakember segítségéve 

A helyi tantervi elemeknél a NAT-ban foglaltak az irányadók, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek mindenkor a tanulók fejlődésének a 

függvénye. 

A kiemelt feladatokat az „Irányelv" tantárgyanként jelöli meg 

Magyar nyelv és irodalom 

a) Az olvasás elsajátításhoz szükséges három asszociáció megerősítése: 

- vizuális észlelés - jelfelismerés, 

- akusztikus észlelés - hangok differenciálása, 

- a beszédmotoros észlelés fejlesztése. 

b)    A téri tájékozódás fejlesztése. 

c)      Grafomotoros készségek fejlesztése. 

d)     Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése. 

e)     Szavak olvasásának begyakorlása -  szóemlékezet, vizuális, akusztikus memória 

fejlesztése. 

Élő idegen nyelv 

 

a) Beszédszándék: 

- az idegen nyelven történő megszólaltatás gátlásainak oldása, 
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- szükségletek, motívumok, felébresztése az idegen nyelv tanulása iránt, 

- idegen nyelvű információhordozók iránti kíváncsiság felkeltése, 

- erősíteni az Európában való eligazodás, kommunikálás igényét, 

- az idegen nyelvi témákban feldolgozott, begyakorolt szavak megértése, értelmezése. 

b) Beszédértés: 

- egyszerű - a témához kapcsolódó - kérdések felfogása, megválaszolása, 

- kapcsolatfelvétel a tanult témakörökben. 

c) Beszédkészség: 

- képesség - a tanult témákban - egyszerű kérdések megfogalmazására és azok 

megválaszolására. 

Matematika 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs / rehablitációs feladatai 

a)    

A tanulás eszközeinek célszerű használata. 

b) 

 Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése. 

c)         

Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások 

szintjén. 

d)            

Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, 

megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése. 

e)               

Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek összehasonlítása, becslése. 

f)                  

A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése. 

g)       

A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése,  

szokások kialakítása, 

 h)   

A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének 

támogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése, 

 i)     

Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt és a 

tényleges megoldás összevetése. 

 

Ember és társadalomismeret 

 
A műveltségi terület kiemelt habilitációs / rehablitációs feladatai 

- Az időészlelés fejlesztése, az emberöltő, az évtizedek, évszázadok, évezredek megértése. 

- Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, 

összefüggések felfedeztetése. 
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- Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés 

technikájának fejlesztése. 

-  A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése. 

-  A kommunikációs képességek fejlesztése. 

-  A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése. 

- Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, a valóság és a 

fikció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása. 

-  A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése. 

-  Az önálló tanulás képességének fejlesztése. 

Ember a természetben 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs / rehablitációs feladatai 

-  Figyelem, emlékezet fejlesztése, a kíváncsiság, az érdeklődés felkeltése. 

-  Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása. 

-  A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése. 

-  A térérzet alakítása, megerősítése, viszonyszavak pontos használata, az idő múlásának  

érzékelése, felfogása, a változás - időben, térben - észlelése, értelmezése. 

-  A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. 

-  Szokások, szokásrendszerek kialakítása. 

-  A tanulási szokások (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés,  

irányított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése. 

Földünk és környezetünk 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs / rehablitációs feladatai 

- A gondolkodási funkciók fejlesztése: megfigyelés, elemzés, összehasonlítás, 

elvonatkoztatás, problémafelismerés, ok-okozat összefüggés meglátásának képessége. 

-  A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése. 

-  A rész - egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és térkép  

összefüggéseinek felismerése. 

-  Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, a 

jelek, a szimbólumok világában. 

-  Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, objektum 

tényeleges és viszonylagos helye, helyzete. 

-  Az idő észlelés fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a folyamatokban. 

-  Kommunikációs képességek - kérdezni tudás, szakkifejezések használata. 
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- Tanulási szokások megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló 

ismeretszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, munkalap használata. 

Művészetek 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs / rehablitációs feladatai 

-   Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, 

kapcsolatteremtő és együttműködési képesség fejlesztése. 

-   Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése. 

-   Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése. 

-   A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése. 

-   Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése. 

-   A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, forma, 

funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól. 

-   A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban. 

-   A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése. 

-   Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése. 

-   Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi  nevelés, érzékszervi kultúra 

gazdagítása. 

Informatika 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs / rehablitációs feladatai 
-   Érzékszervi megismerések. 

-   Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

-   Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása. 

-   Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése. 

-   Csoportosítások, következtetések. 

-   Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

-   A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség fejlesztése. 

-   A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése. 

-   Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 

-   Analízis, szintézis. 

-   Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 

Testnevelés és sport 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs / rehablitációs feladatai 
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-   Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok,  

gyakorlatok elvégzésére, erősítse a versenyszellemet 

-   Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére. 

-   Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításnak képességét, a kitartást, az 

állóképességet. Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a  

végtagok ügyességének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a dobó, az egyensúlyozó  

képesség alakítása, a tanuló biológiai állapotának, terhelhetőségének függvényében. 

-   A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), 

téri viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri 

biztonság erősítése. 
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2.11 Iskolai környezeti nevelési program 

 
„ A Földet nem őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” 

 

Kiemelt feladataink ezen a területen: 

 

 a természetet, az embert az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 

megalapozása 

 a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakításának elősegítése 

 a környezet megóvásához szükséges képességek és készségek gyakoroltatása 

 tanulóink számára biztosítani kell, hogy életkoruknak megfelelően – tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozások keretében- találkozzanak a környezet megóvása szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel, úgy, mint: 

a környezet fogalma  

a környezetszennyezés formái és hatásai 

a környezetvédelem lehetőségei 

lakóhelyünk természeti értékei 

lakóhelyünk környezetvédelmi feladatai 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásnak feladata. 

 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 

 Tanórai foglalkozások: a környezetismeret, természetismeret, földrajz, technika és 

életvitel, etika tantárgyak, valamint az osztályfőnöki órák keretében feldolgozott 

ismeretek 

 

 A szakképző évfolyamok szakmai tantárgyainak közvetített ismeretanyaga, a gazda 

szakember kialakítása során kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés. A szakiskolai 

évfolyamok kialakított, formált viszonya, értékrendje a környezethez kapcsolódóan 

példaértékű az általános iskoli részbe járó diákjainknak. 

 

 a tanórán kívüli foglalkozások: 

 

-  projekt tevékenység a „Föld napja” és a „Víz napja” alkalmából,   

- Teleki hetek programsorozaton belül közös családi nap iskolai környezetünk 

szépítéséért, pl. virágosítással (udvarban virágládák, ablakokban balkonládák),  
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- az iskolaújságban Zöld Hírek rovat működtetése,  

- az iskola környezetének rendben tartása, tisztaságának biztosítása rendszeres 

szemétszedéssel 

- projektek szervezése évfolyam, tagozat vagy iskolai szinten a témához 

kapcsolódóan 
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2.12 Iskolai egészségnevelési program 

 
„ Az egészségre ügyelni az élet legnagyobb nehézsége”   (Platon) 

 

Az egészség nem más, mint az élethez szükséges erőforrás. Fontos, hogy az egészség 

fejlesztése, illetve az egészségmegőrzés a mindennapi élet részévé váljon, figyelembe véve az 

egyéni szociális és gazdasági helyzetet, illetve a mentális és fizikai állapotot. 

Az iskolában tanító pedagógusoknak hatalmas felelőssége van a felnövekvő nemzedék 

egészséges életmódra nevelésében, ebből adódóan számos feladat hárul ránk. Szükséges saját 

magatartásunkkal példázni az egészséges életmódot, a rendszerességet, a mértékletességet, az 

edzettséget, a káros szenvedélyektől való tartózkodást, a higiéniai igényességet. 

Szükséges az iskolában is minél több lehetőséget biztosítani a mozgásra, az aktív életmód 

kialakítására és ennek egyik fontos eszköze a heti három testnevelés óra újbóli visszaállítása. 

Az egészségnevelésben fontos szerepe van az iskola valamennyi dolgozójának, kiemelten az 

osztályfőnököknek,, a biológia szakos és a testnevelő kollegának. Mindnyájunk munkáját segíti 

az iskolaorvos, a fogorvos és a védőnő. 

 

Kiemelt feladataink ezen a területen: 

 

 kialakítani tanulóinkban az egészséges életmód iránti igényt 

 képessé tenni őket saját egészségi állapotuk objektív felmérésére 

 megismertetni velük az egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit 

 legyen számukra érték az egészség, utasítsák el a számukra károsat 

 tanulóink számára biztosítani kell, hogy életkoruknak megfelelően – tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozások keretében- találkozzanak az egészség megóvása szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel, úgy, mint: 

- egészség - betegség 

- helyes táplálkozás 

- káros szenvedélyek-helyes döntések 

- aktív életmód, sportolás 

- személyes higiénia 

 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 

 mindennapi mozgás, testedzés lehetőségének biztosítása  
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alsó tagozatban a napközit igénybe vevő diákok számára a délutáni program részeként 

biztosítunk tanulási idő előtt legalább egy óra (lehetőleg szabadtéri ) játékos, 

egészségfejlesztő testmozgást 

a többi tanuló számára az iskolai sportkör foglakozásai adnak lehetőséget 

- labdarúgás 

- kosárlabda 

- játékos tömegsport foglalkozás 

Az iskolai sportkörnek tagja az iskola minden tanulója. A testnevelés órákkal együtt 

biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a Bozsik-

kupa sportversenyeire. 

 

Létesítmények tekintetében iskolánk rossz helyzetben van. A testnevelés, illetve a 

sportolási lehetőségeket nem szolgálja tornaterem, csak tornaszoba, szabadtéri 

kosárlabdapálya, konditerem és 3 beltéri pingpongasztal szolgálja 

 önálló tantárgyként az egészségtan tantárgy, másrészt a biológia, természetismeret és 

testnevelés órák, valamint az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek 

 tanórán kívüli tevékenységek: 

- sportköri foglalkozások 

- sportversenyek 

- kirándulások, túrák szervezése 

- családi sportnap szervezése 

- tematikus napok (gyümölcsnap, salátanap) szervezése 

- projektek szervezése évfolyam, tagozat vagy iskolai szinten a témához 

kapcsolódóan 
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2.13 Iskolai fogyasztóvédelmi program 

 

Az ENSZ Fogyasztóvédelmi Irányelveiben, még 1985-ben leszögezte, hogy minden 

állampolgár alapvető joga hogy a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges 

ismeretekkel és tudással rendelkezzen. 

Hazánkban az Országgyűlés 1997. december 15-én fogadta el a fogyasztóvédelemről szóló 

1997. évi CLV. törvényt, melynek első része V. fejezet 17.§-a rendelkezik a fogyasztók 

oktatásáról. A törvény szerint: a fogyasztók oktatása alapvetően állami feladat, amelyet az 

oktatási intézmények, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és az érdekvédelmi szervezetek 

együttműködve teljesítenek. 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja 

„A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.” (NAT) 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket 

e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás 

során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. 

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy a diákok 

értsék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív 

marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos 

mérlegelése, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és 

megoldásának képessége és készsége jellemez. 

Ökológiai fogyasztóvédelem: környezeti problémáink túlnyomó többségének gyökere a mai 

fogyasztói társadalmunkban keresendő, mind a javak pazarló előállítási technológiája, mind 

pedig fogyasztásunk profitcélú volta, mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul 

környezetünk károsításához. Célunk olyan, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevelni, akik 

vásárlási választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására törekednek. 

Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozott középút az öncélú, bolygónk erőforrásait felélő 

fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás között. 

Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon 

történő felhasználása, mely csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát, 
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valamint a hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását, hogy a jövő nemzedékek szükségletei 

– és egészsége – ne kerüljenek veszélybe. 

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén 

érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban 

Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos tartalmak: 

- technika – áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései, 

- matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások, 

- fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák), 

- földrajz –  eltérő fogyasztási struktúrák és szokások, 

- magyar – reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái, 

- biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, 

táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás, 

- kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, 

háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk, 

- informatika – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói 

veszélyforrások, telefónia, 

- történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám 

története stb., 

- médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai. 

 

Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények)  

Iskolán kívüli helyszíneken közvetlen tapasztalatgyűjtés, megismerés (piaci séták, üzletek, 

bankok látogatása)  

 

Az iskolai tantervbe nem a hagyományos módszertani elemekkel, hanem fogyasztás területén 

érvényesülő bizonyos készségek fejlesztésével igyekszünk beilleszteni a téma oktatását. Ilyen 

készségek: a kritikus gondolkodás, a döntéshozás és a problémamegoldás.  

A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők a pedagógus legfontosabb segítői. A 

tantárgyi oktatás rendszerében rendszeresen adunk az áruismerettel, vásárlással, fogyasztói 

döntésekkel kapcsolatos házi feladatokat, bizonyos idő után segíthetünk abban, hogy a 

gyerekek minél tudatosabban éljék meg családjuk fogyasztói szokásait.  
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A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása a tanulók számára 

közvetlenebb módszerek megfelelő keretet teremtenek a fogyasztóvédelem, a kritikus 

gondolkodás fejlesztéséhez. Ilyen lehetőségek: 

- interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól, 

- riportkészítés az eladókkal, 

- médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika, 

- egyéni és csoportos döntéshozatal, 

- helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása, 

- adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában, 

- problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel, 

- szimulációs játék, esettanulmány, 

- viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző piaci 

magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése). 

 

2.14 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 

terv 

 
Alapelv: Az elsősegélynyújtás alapjait minden tanuló ismerje meg és sajátítsa el.  

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt.  

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul.  

Az iskolai balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a 

sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az 

elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, szakkörökön 

az ismeretek elsajátítására.  

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető 

elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására.  

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók:  

 

fogalmakat;  
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-nyújtási módokat;  

űködésével;  

 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok  

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  

 

- tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel.  

 

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják  

A helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANTÁRGY  ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK  

Biológia   
- rovarcsípések  

- légúti akadály  

- artériás és ütőeres vérzés  

- komplex újraélesztés  

 

Kémia   
- mérgezések  

- vegyszer okozta sérülések  

- savmarás  

- égési sérülések  

- forrázás  

- szénmonoxid mérgezés  

 

Fizika   
- égési sérülések  

- forrázások  

 

Testnevelés   
- magasból esés  

- sportsérülések és megelőzései  
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Az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély- 

nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a 

mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai 

egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy 

alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az 

elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

Prevenció: balesetvédelmi rendszabályok megismerése, alkalmazása, minél több pedagógus 

továbbképzése.  

4. Feladatok színterei  

 

kívüli foglalkozásokon,  

– tanulmányi séták alkalmával,  

– az épület elhagyása, szituációs játékok (bombariadó,tűzriadó)  

 

5. Segítő kapcsolatok – kapcsolódási pontok  

kalmi ellenőrzést, méréseket végez, tanórákon és  

 

 

 

édelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó 

projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára.  
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3 HELYI  TANTERV 

 

 

 
„ …nem a tudományok mennyisége teszi az embert okossá,  

 hanem azok megemésztése és jó elrendelése.”  

     ( gr. Széchenyi István) 
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3.1.1 Célok és eszközök az intézmény oktatási folyamatában 

 

 

Intézményünk helyi tanterve fontos pedagógiai célnak tekinti az óvoda és az iskola közötti 

átmenet megkönnyítését, ezért fokozott szerepet szánunk a játékosságnak az iskolai oktatás 

bevezető és kezdő szakaszában. Pedagógiai módszereinket és tanmeneteinket olyan irányba 

módosítjuk, hogy a tanulók iskolai motivációját ezzel az eszközzel is növelhessük.  

 

Tantervünk elengedhetetlen pedagógiai követelménynek tekinti a terhelésnek a képességekhez 

való igazítását. Tantervünk – az oktatási folyamatot irányító dokumentumként – előírja az 

egyéni képességek figyelembevételét, és a differenciálás révén megvalósítható egyéni terhelés 

követelményét, gyakorlatát. 

 

Intézményünk fontosnak tartja, hogy fokozza a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók 

állandó és rendszeres felzárkóztatását. Ennek keretében a nem szakrendszerű képzés keretében 

a diagnosztikai mérések eredményeit figyelembe véve, differenciált oktatás keretében 

valósítjuk meg a felzárkóztatást. 

 

Intézményünk felvállalta tevékenységei között az integrált oktatást, ezen belül is a 

képességkibontakoztató és integrációs felkészítést a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

részére és a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását.   

 

Intézményünk helyi tanterve – az óraszámok változatlanul hagyása mellett- előírja a 

természettudományok súlyának növelését. Az említett műveltségi területnek különös figyelmet 

adunk az oktatás folyamatában, és a vonatkozó kompetenciákat a többi tantárgyhoz kapcsolódó 

tevékenységek során is fejlesztjük.  

 

A szakiskolások középiskolája a 3 éves szakiskolát végzett tanulók számára biztosítja az 

érettségi vizsgára történő felkészítést. 
3
 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 2016. szeptember 1-től hatályos 
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3.1.2 Új, tevékenységközpontú pedagógiai módszerek bevezetése 

 
A projektpedagógia bevezetése helyi tantervünkbe 

 

1. A projektmódszer bemutatása 

 

A projekt olyan kollektív tevékenységek folyamata, amely egyedi és előre meghatározott 

eredményt és hatást hoz létre. Az oktatási projektek amellett, hogy minden esetben pedagógiai 

célokat is megvalósítanak, egyszersmind egyéni és kooperatív személyiségfejlesztési célokat is 

szolgálnak. 

A projektoktatás a megismerés fő forrásává a gyerek tapasztalatát, érdeklődését, tevékenységét 

teszi. Nem a pedagógus adja át, tölti be a tanulók fejébe az ismereteket, hanem a tanulók saját 

maguk szerzik meg azokat különböző tevékenységek során. A tanítás helyett tehát előtérbe 

kerül a tanulás, az ismeretátadás helyett az ismeretszerzés, az egyéni munka helyett, ill. 

amellett a csoportos tevékenység. 

A pedagógiai projekt leggyakrabban egy téma, egy ötlet köré szerveződik, amely jól behatárolt 

tantárgyi, vagy még inkább tantárgyközi jegyeket mutat. 

Mivel iskolánk valamennyi tanulója enyhébb vagy súlyosabb tanulási nehézséggel küzd, olyan 

tanulásszervezési módot kell használnunk, mely az elvont, nehezen értelmezhető ismeretek 

helyett a konkrét tevékenységet állítja középpontjába. Nem maga a tanulási folyamat, hanem 

valamilyen konkrét produktum elkészítése a cél, a tanulás mintegy „mellékterméke” a 

produktum létrehozására irányuló tevékenységnek. 

 

2. A projektmódszer pozitívumainak bemutatása   

 

A tanulók részére 

 A gyermekek passzív befogadó szerep helyett aktív kezdeményező szerephez jutnak 

 A téma kiválasztásánál figyelembe lehet venni saját érdeklődésüket és igényeiket, 

ezáltal a tevékenység erős motivációval bír 

 Nagyfokú tanulói önállóságot tesz lehetővé, módot ad az ismeretek integrálására, az 

iskolán kívüli világ megismerése 

 A csoportmunka során a tagokban tudatosul a csoport és az egyéni érdek egybeesése; az 

azonos cél elérésének tudata biztosítja a magas fokú szocializációt 

 Bár a feladat elvégzése közös, a siker megélése egyéni. A projektoktatás egyik fontos 

pillanata a produktummal a nyilvánosság elé lépni. Az osztálytársak, a tanárok által 
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történő megmérettetés, a dicséretek begyűjtésének lehetősége az önbizalom és 

magabiztosság növelésének forrása. 

 Fejleszti a tanulók kreativitását 

 Ki-ki magának választhat testhez álló feladatot a közös vállalkozásban, így mindenki 

egyéni képességeinek megfelelő szinten tud részt venni, miközben felfedezheti saját 

erősségeit. 

 A tanulók szociális képességein túl (pl. együttműködés, konfliktuskezelés, 

érdekérvényesítés) személyes kompetenciák (pl. internetes böngésző készség, 

önértékelés) is fejlődnek 

 Konkrét, a gyakorlati életben hasznosítható tudás elsajátítása történik 

 

A tanárok részére 

 Mivel egy-egy projekt témája tantárgyközi jegyeket mutat, így a megvalósítás során 

elkerülhetetlen, hogy a tanárok célorientált szakmai kommunikációt folytassanak 

egymással. 

 A pedagógusok rendszeres találkozásai szakmai fejlesztést valósítanak meg az 

intézményen belül. 

 A tantestületben erősödik az összetartás. 

 Az együttműködő tanárok pozitív példaként szolgálnak a gyerekeknek. 

 A tanárok közti együttműködés megalapozza az iskolák közötti (nemzetközi) 

együttműködési projektekben való közreműködés belső struktúráit. 

 

A kooperatív tanulási technikák alkalmazásának lehetőségei a pedagógiai programban 

 

Ma már egyre kevésbé működik a frontális oktatás leadó - felvevő oldal közötti passzív 

információnyújtás. 

Nagyon sok pedagógus ismerte fel azt, hogy ez az ismeretközlési mód teljesen hatástalan, és 

próbálkozik új utak keresésével, míg sok pedagógus nem tud elszakadni a hagyományos 

pedagógián nyugvó frontális óravezetéstől, bár ők is és a gyerekek is szenvednek tanítás 

közben. 

A hagyományos pedagógia kizárólag az agy bal féltekéjére alapoz. Fontos a bal féltekei 

gondolkodási képességek, valamint az olvasási, írási ás számtani képességek kibontakoztatása, 

de ugyanilyen fontos a jobb féltekei kreativitás fejlesztése is. 
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A Kagan-féle kooperatív tanulás szemléleti módszereinek gyűjteménye fontos és használható 

rendszer. Olyan, amelyet Magyarország valamennyi iskolájában lehet alkalmazni a pedagógus 

igényessége és felkészültsége szerint. 

Nem kell hozzá új iskolát alapítani, nem kell hozzá külön eszközkészlet, s főként nincs anyagi 

vonzata. Elég egy igényes pedagógus, aki néhány hónapos intenzív felkészüléssel új távlatokat 

tud nyitni az osztályában, amely során megismerheti a tanulókat, humánus képességeiket 

fejlesztheti, kialakíthatja a segítő egymásrautaltságot, és növelheti a toleranciájukat. 

A kooperatív módszer olyan pedagógust kíván, aki már nem csak magyaráz, hanem irányít, 

segít, bevállal (persze néha hibázik). 

Páros vagy csoport munkában többet dolgozik, figyel, mint egy hagyományos óraszervezés 

keretében. Fejlődik a kommunikációja, megtanul türelmesebb, toleránsabb lenni. Jobban 

motiválható, elfogadóbb. 

Páros munkában főleg vegyes párokat alakítottunk, hogy a jobb tanítson –hiszen ezzel is tanul- 

a gyengébb pedig tanuljon. 

A csoportalakítás során az alkalmazkodás nagy művészete miatt gyakori a véletlenszerű 

csoportalakítás. Mindig az a cél, hogy minden gyereknek legyen feladata. Nagyon fontos, 

hogy a mindenki aktívan vegyen részt az órán. 
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3.2 Helyi tanterv az általános iskolában 

 
Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 

ezek óraszámai 

 

3.2.1 Tantervek 

 

Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantárgyak alapján folyik 

az oktatás: 

 

 H2004: az Oktatási Minisztérium által 2004. év szeptemberétől érvényes 

kerettanterv alapján 

 

 H2012: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 

21.) számú EMMI rendelet mellékletei alapján 

 

 

 

Tanév Évfolyam 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
2014/2015. H2012 H2012 H2004 H2004 H2012 H2012 H2004 H2004 H2012 H2012  

2015/2016. H2012 H2012 H2012 H2004 H2012 H2012 H2012 H2004 H2012 H2012 H2012 

2016/2017. H2012 H2012 H2012 H2012 H2012 H2012 H2012 H2012 H2012 H2012 H2012 

 

3.2.2 Óraterv 

 

Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

 

Általános iskolai képzés 

 

1-4. évfolyam óraterve 

 
Az Oktatási Minisztérium által 2004. év szeptemberétől érvényes kerettanterv alapján, 2. 

változat szerint. H2004 

 

 

 

Tantárgy 

3. osztály 4. osztály 

H
et

i 

ó
ra

sz
á

m
 

Ö
ss

z
e

s 
(é

v
i)

 

ó
ra

sz
á

m
 

2014/2015 tanévig 2015/2016. tanévig 
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A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet mellékletei alapján. H2012 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 
1. évf. 2. évf. 

3. évf. 
2015/2016. 

tanévtől  

4. évf. 
2016/2017. 

tanévtől 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7 7 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 5 5 6 5 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika 
   

1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
Nemzetiségi oktatás, magyar nyelvű roma nemzetiségi 
oktatás 

3 3 3 3 

 

5-8. évfolyam óraterve 

 
Az Oktatási Minisztérium által 2004. év szeptemberétől érvényes kerettanterv alapján. H2004 

H
et

i 

ó
ra

sz
á

m
 

Ö
ss

z
e

s 
(é

v
i)

 

ó
ra

sz
á

m
 

H
et

i 

ó
ra

sz
á

m
 

Ö
ss

z
e

s 
(é

v
i)

 

ó
ra

sz
á

m
 

Magyar nyelv és irodalom 8 296 7 259 7 259 

Matematika 4 148 3 111 3 111 
Környezetismeret 1 37 2 74 2 74 
Ének-zene 1,5 55,5 1 37 1 37 
Rajz és vizuális kultúra 1,5 55,5 1,5 55,5 1,5 55,5 
Technika és életvitel 1 37 1 37 1 37 
Testnevelés és sport 5 185 3 111 5 185 
Angol - - 3 111 3 111 
Informatika - - 1 37 1 37 
Összes óraszám 22 814 22.5 832,5 24.5 906,5 
Nemzetiségi oktatás, magyar 

nyelvű roma nemzetiségi 
oktatás 

3 111 3 111 3 111 

 

 

Tantárgy 

7. osztály 8. osztály 
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A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet mellékletei alapján. H2012 

 

 

 

 

 

 

 

h
et

i 
ó

ra
sz

á
m

 

év
i 

ö
ss

ze
s 

 

ó
ra

sz
á

m
 

2014/2015 tanévig 

h
e
ti

 

ó
ra

sz
á

m
 

é
v
i 

ö
ss

ze
s 

 

ó
ra

sz
á

m
 

Magyar nyelv és irodalom (dráma) 3,5 129,5 3,5 129,5 

Történelem és állampolgári ismeretek 2 74 2 74 

Angol nyelv 3 111 3 111 

Matematika 3 111 3 111 

Informatika 1 37 1 37 

Természet ismeret - - - - 

Fizika 1,5 55,5 1,5 55,5 

Biológia és egészségtan 1,5 55,5 1,5 55,5 

Kémia 1,5 55,5 1,5 55,5 

Földrajz 1,5 55,5 1,5 55,5 

Ének-zene 1 37 1 37 

Rajz 1 37 0,5 18,5 

Mozgóképkultúra és médiaismeret - - 1 37 

Technika és életvitel 1 37 0,5 18,5 

Testnevelés és sport (tánc) 5 185 2,5  

/5 
(2015/2016. 

tanévben)/ 

92,5 

/185 
(2015/2016. 

tanévben)/ 

Ember és társadalomismeret, etika 0,5 18,5 0,5 18,5 

Osztályfőnöki 0,5 18,5 0,5 18,5 

Egészségtan - - - - 

Nemzetiségi oktatás, magyar nyelvű roma nemzetiségi 

oktatás 
3 111 3 111 

Összes óraszám 30,5 1128,5 28 

/30,5 
(2015/2016. 

tanévben)/ 

1036 

/1128,5 
(2015/2016. 

tanévben)/ 
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Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 5 6 5 5 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret* 
1    

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

 

3.2.3 Szabad időkeret 

 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 

pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi 

tartalommal tölthet meg. 

A nevelőtestületi döntés értelmében a szabad időkeret tartalmi szabályozásában a helyi 

tantervben nem új ismeretanyag elsajátítását határozza meg tantárgyanként, hanem egységesen 

minden évfolyam minden tantárgyában kiemelt hangsúlyt kap a tanult ismeretek mélyítése és 

begyakorlása, az ismeretek rendszerezése. Ezért a tanulócsoportok egyéni igényei szerint kell 

kialakítani a gyakorló órák tartalmát a kerettantervben meghatározott nagyobb tanegységek 

rendszerében.  
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3.2.4 Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam 

 
Célok, feladatok 

 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja 

és továbbfejleszti a megismerés, a megértés, valamint a tanulás iránti érdeklődést és 

nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermekjáték és mozgás iránti vágyának, 

segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – 

élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást 

ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az 

elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.  

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen 

tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és 

gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való 

részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. 

Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 

elősegíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a 

tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a 

csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő 

ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak.  

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 

bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a 

tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 

valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök 

kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési 

szükségleteit tekinti irányadónak. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  

 

Az erkölcsi nevelés 

A tanuló  erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis a 

hozzá közelállók elvárásainak megfelelően él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatok 
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elfogadott formáit. Tudja, hogy a gyerek, testvér, barát stb. szerep betöltője hogyan viselkedjen, 

de adott esetben képes a szabályok újraértelmezésére.  

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait és életkorának megfelelő szinten 

az ország és a magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ünnepkörök egy-egy hagyományát és az 

éves ünnepkör legfontosabb állomásait: ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint 

ismer ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Ismeri 

nemzeti ünnepeinket, ezek időpontját, részt vesz érzelmi azonosulását segítő tevékenységekben 

(népi hagyományok felelevenítése, eljátszása, ünnepi díszítések készítése). 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, felismeri a valódi és lehetséges szerepeit 

egy adott kapcsolati hálózatban. Képes a kooperációra, megérti a szabályok fontosságát. Képes 

egyszerű közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és követi a 

közösségi hagyományokat. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A tanuló képes az együttműködésre, az empátiára, átérzi és gyakorolja a segítségnyújtást. A 

közös tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeiről és lehetőségeiről. Azonosítja a 

saját és mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelelő szinten 

ismeri a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az életkorának megfelelő 

kooperatív készséggel. Ismeri a különböző megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget 

és a feladatok megosztásának fontosságát.   

 

A családi életre nevelés 

A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési normákat a 

családban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az illemszabályokat. 

Megismerkedik a családi ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal. Megtanulja a családi 

szerepekhez (anya, apa, gyermek) kapcsolódó feladatokat, és törekszik rá, hogy saját feladatait 

napi rendszerességgel elvégezze. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló képes önállóan, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően ruhát választani és 

felöltözni. Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás és a megfelelő folyadékbevitel 
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egyaránt fontos az egészség védelmében. A rendszeres mozgás, a természet szeretete igényként 

épül be személyiségébe, figyel testtartására. Képes kifejezni a betegség és az egészség mint 

állapot közötti különbséget. Képes egyes betegségtünetek (láz, fejfájás) megnevezésére. Tudja, 

hogy a védőoltások is fontos eszközei az egészség megőrzésének. Képes kifejezni, leírni egyes 

feszültséget, stresszt okozó helyzeteket. Megtapasztal stressz- és feszültségoldó technikákat, 

képes légzőgyakorlatok és egyszerű tornagyakorlatok (például reggeli torna) önálló 

elvégzésére. A tanulóban kialakul az igény a harmonikus, barátságos, otthonos környezet iránt. 

Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevékenység több formáját, és képes 

megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az adott helyzeteknek 

megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. Ismeri a közösségi 

élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét. Tisztában van 

azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. Tapasztalatot szerez arról, hogy nemcsak 

kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása alapján is segíthet környezetében (iskola, 

otthon). 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet sajátosságainak 

megismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, 

tudja elemi szinten értékelni e változásokat. Képes saját mikrokörnyezetében olyan 

változásokat javasolni, amelyek annak minőségét javítják. Értéknek tekinti a természeti és az 

ember alkotta környezet esztétikumát, harmonikus működését. Késztetés alakul ki benne 

környezete értékeinek megőrzésére 

 

Pályaorientáció 

A tanuló megismeri azokat a szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének 

zökkenőmentességét vagy megfelelő minőségét biztosítják. Felismeri a különböző 

foglalkozások együttműködésének fontosságát. Képes megfogalmazni adott szakma 

tevékenységét, és képes csoportosítani a foglalkozásokat különböző szempontrendszer szerint.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló ismeri az általa mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. A matematikai 

műveletekről, illetve a mértékegységekről szóló ismereteit alkalmazni tudja pénzre 
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vonatkoztatva is. Képes mindennapi fogyasztási cikkeket önállóan vásárolni, tud vigyázni a 

pénzére. Beépül az energiatakarékosság cselekvéseibe és gondolkodásába. Vannak ismeretei 

arról, hogy hazánkban és a világ más részén hozzá képest milyen életszínvonalon élnek 

gyerekek.  

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tisztában van a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. Képes különbséget tenni a 

televízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és azok szerepét az ő 

szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül a 

tanulásból adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint készül az 

órákra. Vannak élményei arról, hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az 

önművelésnek egyéb lehetőségei is léteznek. 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni 

szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi 

élményeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud 

fogalmazni saját véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő 

olvasására, illetve fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtés és 

elrendezés szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető helyesírási szabályt. Képes 

a korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek megértésére és értelmezésére. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. Felfedezi, hogy más 

országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés 

nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű idegen nyelvi szóbeli kommunikációval 

próbálkozik. Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelelő dalokhoz, versekhez, 

mondókákhoz és jelenetekhez kötődnek. 
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Matematikai kompetencia 

A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, képes a térben és 

a síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva felfedezi a mennyiségek közötti 

kapcsolatokat, képes ezen tapasztalatok megfogalmazására. El tud végezni egyszerű méréseket, 

az eredményeket a tanult mértékegységekkel le tudja írni. Képes a megtanult matematikai 

algoritmusok felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tud fejben számolni 

100-as számkörben. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét, felismer egyszerű 

logikai kapcsolatokat. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Kialakul a tanuló érdeklődése a szűkebb környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerése 

iránt. Képessé válik a természeti világ alapvető jelenségeinek felismerésére, egyszerű 

törvényszerűségek meglátására. Képes arra, hogy egyszerű megfigyeléseket, kísérleteket 

végezzen el pontos utasítások alapján. Tud egyszerű technikai eszközöket megfelelő módon 

használni. Konkrét példákban felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását, a 

káros következményeket. Felismeri a közvetlen környezet védelmének fontosságát, és törekszik 

a helyes magatartásminták követésére. 

 

Digitális kompetencia 

Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Képessé válik 

az IKT-eszközök irányított használatára (pl képek, információk keresésére, rövid szöveg 

létrehozására, továbbítására). 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud irányítással 

együttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a 

közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik az egyre táguló környezet 

megismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való kötődés 

kialakulásához. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat (pl. 

háziállatok, növények ápolása). Felismeri és megérti, hogy a feladatok megoldásához többféle 

út is vezethet, egyszerű élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy 
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felelős a vállalt feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes 

előre látni cselekedetei egyes kockázatait.  

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanulónak fejlődik az emocionális érzékenysége. Képes versek, mesék befogadását, 

elmondását segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékokra és gyakorlatokra, 

ritmusos és énekes rögtönzésekre, szerepjátékokra. Tanári segítséggel képes csoportos 

improvizációval kapcsolatos élmények szóbeli megfogalmazására, történetek, versek, átélt, 

elképzelt vagy hallott események zenei, vizuális vagy dramatikus megjelenítésére. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, olvasni, számolni. A tanulás 

iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanári segítséggel 

képes saját tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a 

sok pozitív visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri 

szükségleteit, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében. Képes 

kisebb segítséggel vagy anélkül házi feladatai elvégzésére. 

 

3.2.5 Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam 

 

Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos 

szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan 

pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész 

személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és 

nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más 

színtere, fóruma is. Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is az 

alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az 

életkori sajátosságokhoz figyelembe veszi, hogy a 10–12 éves tanulók gondolkodása erősen 

kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6. évfolyamokon ezért az integratív-

képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a 7–8. évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől 

viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző gondolkodás fejlesztése.  
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Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt 

neveli a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és 

tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő 

továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakaszára, összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést.  

Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését támogató 

érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes tanulás 

módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez 

szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok 

fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló 

önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. 

Mindehhez előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését 

az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

Az erkölcsi nevelés 

A tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és fegyelemre 

törekszik, belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat minden 

körülmények között be kell tartani, kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más 

társadalmi kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. A szakasz második felében a tanuló 

erkölcsi gondolkodása posztkonvencionálissá válik, vagyis belátja, hogy a törvényeket a 

társadalom hozza és alakítja. Tudatosul benne, hogy az emberek különböző értékeket és 

véleményeket vallanak, és hogy az értékek és szabályok egy része viszonylagos. A tanuló 

megérti a normakövetés fontosságát. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait, valamint több, az 

ünnepkörökhöz köthető magyar hagyományt. Egyre rendszeresebben részt vesz szűkebb 

közösségében nemzeti hagyományaink ápolásában, megismer ezekhez kapcsolódó 

műalkotásokat. Annak érdekében, hogy erősödjön benne saját népe és kultúrája értékeihez való 

kötődés, megismeri azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és szimbólumait. 

Fel tud sorolni néhány, lakókörnyezetére jellemző sajátosságot, megismeri a hungarikum 

fogalmát. Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezekhez kötődő hagyományainkat, és ezeket tantárgyi 
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ismereteihez is kapcsolja. Kialakul benne a szülőföld, a haza és a nemzet fogalma, az ezekhez 

való kötődés igénye. Egyre nyitottabb más népek kultúrája iránt, ismeri, hogy Magyarországon 

milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy magyarországi nemzetiség, 

kisebbség kultúrájával. Ismeri az általa tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának egy-

egy jelentős vonását. A tanulóban kialakul egy kép az európai kultúra értékeiről, és ismer ennek 

megőrzéséért munkálkodó intézményeket, programokat.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló törekszik a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus 

technikáit. Nyitottá válik a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az együttműködés 

képességére. Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában 

alakítja tevékenységét. Megismerkedik az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári 

jogokkal, kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. Alkalmazza 

a méltányosságot és az erőszakmentességet biztosító technikákat a közösségben való tevékeny 

részvétele során. Részt vesz olyan tevékenységekben, amelyek a közösség jobbítását 

szolgálják. 

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanuló megfelelő szókinccsel rendelkezik érzelmi árnyalatok kifejezésére, képes dicsérni, és 

egyre több tulajdonságot meg tud nevezni. Megismeri az önmegfigyelés jelentőségét, vagyis 

cselekedetei, reakciói, viselkedése alapján véleményt tud mondani önmagáról, ismeri a stressz 

és stresszkezelés lényegét. Képes különbséget tenni a valódi és virtuális társas kapcsolatok 

természete között, be tud kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Kialakul benne a 

személyiségének megfelelő humánus magatartás az önkritika és a környezeti visszajelzések 

egységében, képes elemezni, feltárni a jóra ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő 

jellemzőit. Több szempontból is rálát egy vitás helyzetre, konfliktusra, képes vitatkozni. 

Felismeri társadalmi szerepeit (férfi-nő, gyerek-szülő, diák-tanár). Képes felismerni bizonyos 

előítéletes magatartásformákat és a sztereotípia megnyilvánulásait.  

 

A családi életre nevelés 

A tanuló képes felismerni és megfogalmazni családban betöltött szerepeket, feladatokat, 

megtalálja és elvégzi a rá háruló feladatokat. Tisztában van a nemi szerepek biológiai 

funkcióival, társadalmi hagyományaival. Felismeri a családi élet és a párkapcsolatok során 

előforduló súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához megfelelő segítséget tud kérni. 
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A szakasz végére a tanuló értéknek tekinti a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot. 

Tisztában van azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme, és érti az ezzel 

kapcsolatos felelősséget is. Tud a pozitív és negatív családtervezés különböző lehetőségeiről, 

ismeri a művi terhességmegszakítás lelki és fizikai veszélyeit. A tanuló alkalmazás szinten 

ismeri a csecsemőgondozás néhány alapvető lépését.  

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló fel tudja sorolni az egészséges táplálkozás néhány alapvető szabályát. Ismeri a 

tisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat, a személyes higiéné ápolásának módjait, majd 

megtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres testmozgás és 

művészeti tevékenység hozzájárul lelki egészségünk megőrzéséhez, így fokozatosan kialakul az 

igénye ezek iránt. A tanuló (az iskola és szülei segítségével) igyekszik olyan kikapcsolódást, 

hobbit találni, amely hozzásegíti lelki egészségének megőrzéséhez. Ismeri az aktív pihenés 

fogalmát, meg tud nevezni aktív pihenési formákat. Tisztában van a feltöltődés és 

kikapcsolódás jelentőségével. Tudatosan figyel testi egészségére, képes szervezetének jelzéseit 

szavakkal is kifejezni. Ismer és alkalmaz stresszoldási technikákat, tisztában van a nem 

megfelelő stresszoldás következményeivel, ennek kockázataival (különösen az alkohol, a 

dohányzás és a drogok használatának veszélyeivel), és tudatosan kerüli ezeket. Ismeri a stressz 

okozta ártalmakat, a civilizációs betegségeket és ezek megelőzésének módját. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra vannak utalva. 

Bizonyos helyzetekben kérésre képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a környezetében 

élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő 

embereken egyes helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy a 

tanuló tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való együttélésről, amelynek során 

felismeri a segítő tevékenység fontosságát és szükségességét alkalmanként és a 

mindennapokban is.  

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanulóban kifejlődnek a környezetharmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges 

szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a mennyiségi és 

minőségi változás, fejlődés fogalmát, valamint, hogy a fogyasztás önmagában sem nem cél, 

sem nem érték. Egyre érzékenyebbé válik környezete állapota iránt, képes annak változását 
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elemi szinten értékelni. Felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező 

anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket és kerüli ezeket. Képes társaival 

együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani az iskola 

belső és külső környezetét. Nem hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek kialakításában 

a környezetbarát módokat, előnyben részesítve a természetes, újrahasznosítható, illetve 

újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az anyag- és energiatakarékos életvitelre és 

ismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság fogalmát. 

 

Pályaorientáció 

A tanuló képes megfogalmazni, hogy mi érdekli őt leginkább, és felismeri, hogy érdeklődési 

körét, motivációját, saját adottságait mely szakmákban tudná hasznosítani. Megfelelő 

ismeretekkel rendelkezik a továbbtanulással, a választható iskolákkal, életutakkal kapcsolatban. 

Ismeri az élethosszig tartó tanulás fogalmát. Tud célokat kitűzni és jövőképet felállítani. Van 

önkritikája, képes különbséget tenni a társas befolyásolás és saját elképzelése között. Érti a 

tanulás és a karriercél elérésének összefüggéseit. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló történelmi ismeretei alapján felismeri a gazdasági rendszerek változását, 

viszonylagosságát, hibáit és fejlődését. Ismeri az unió közös fizetési eszközét, belátja, hogy az 

egyes országok eltérő mértékben és szerepben kapcsolódnak be a világgazdaság folyamatiba. 

Érzékeli az anyagi és kapcsolati tőke szerepét és értékét saját életében. Érzékeli, hogy mi a 

fenntartható gazdaság és hogyan valósítható ez meg globális és lokális szinten. Matematikai 

ismereteit alkalmazza pénzügyekkel kapcsolatos feladatokban. Képes összehasonlítani, hogy 

különböző országokban milyen életszínvonalon élnek az emberek, és felismer néhány 

összefüggést az életszínvonal, a globális problémák és a fenntarthatóság kérdései között. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló hatékonyan tud keresni a világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé válik 

elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Tisztában van a videojátékok használatának helyes 

mértékével. Egyre inkább tisztában van a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak 

megosztásának esetleges veszélyeivel. A közösségi oldalakon megjelenő verbális agresszió 

elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik. Odafigyel arra, hogy 

magánszférájába ne engedjen be nem kívánatos médiatartalmakat. Kialakulóban van kritikai 

érzéke a médiatartalmak hitelességét illetően. 
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A tanulás tanítása 

A tanuló megismer olyan alapvető, tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével 

hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, csend) 

és belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult témák 

kapcsán tájékozódni a könyvtárban (a gyermekirodalomban, egyszerűbb kézikönyvekben) és a 

világhálón. Ismer tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes gondolatait, megállapításait 

kifejezni, nyelvileg szabatosan indokolni. A tanuló megismeri saját tanulási stílusát, ezzel 

hatékonyabb információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely területeket kell fejlesztenie. 

Elegendő önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő 

teljesítményt nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő fizikai állapotban kell 

lennie. Ismer olyan módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.  

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint 

újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú 

szövegeket biztonságosan elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott 

szöveg lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és 

elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes a 

szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazására, különböző műfajú és rendeltetésű 

szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és 

értékelésére. Korosztályának megfelelő módon részt vesz az infokommunikációs társadalom 

műfajainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Törekszik az olvasható és 

pontosan értelmezhető írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes 

rövidebb szövegek alkotására különböző szövegtípusokban és műfajokban. Képes rövidebb 

szövegek összegyűjtésére, rendezésére. Gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában, 

törekszik a normakövető helyesírásra. Képes művek önálló befogadására és ennek szöveges 

interpretálására. Képes egyes nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat, ami 

tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése 

mellett törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi 

kultúra fontosságát. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a 

tudatos nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a gyakoribb 
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mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi 

szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, 

világosan beszél és segítőkész. 

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű 

modellek alkotására, illetve használatára. A tanuló felismer egyszerű ok-okozati 

összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott 

a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek 

összehasonlításában. A tanuló képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű 

algoritmusok kialakítására, követésére. A tanuló képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az 

általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok 

megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló már képes felismerni a természet működési alapelveit, illetve az egyszerűbb 

technológiai folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza 

az alapvető tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudása és 

megfigyelési képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett, de mind 

önállóbban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek eredményeit értelmezni is tudja. 

Technikai ismereteit és kompetenciáit kezdetben még irányítással, majd egyre önállóbban 

alkalmazza az iskolai és iskolán kívüli környezetben. Felismeri az emberi tevékenység 

környezetre gyakorolt káros hatásait, belátja, hogy erőforrásaink döntően végesek, és ezeket 

körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. Nyitottá válik a környezettudatos 

gondolkodás és cselekvés iránt, képes környezettudatos döntések meghozatalára. 

 

Digitális kompetencia 

A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvető 

számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a 

tanórán kívüli tanulási tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb 

biztonsággal és mind önállóbban képes felhasználni a számítógép és az internet által biztosított 

információkat, akár megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A megszerzett 

információkból irányítással, majd egyre önállóbban képes összeállítani prezentációkat, 

beszámolókat. Ismeri az elektronikus kommunikáció (e-mail, közösségi portálok) nyújtotta 
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lehetőségeket és használja is ezeket. Felismeri az elektronikus kommunikációban rejlő 

veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja a valós és a virtuális kapcsolatok közötti 

különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról származó tartalmakat és maga is 

felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, 

megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az 

állampolgársághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni társaival az iskolai 

és az iskolán kívüli életben egyaránt, önként vállal feladatokat különböző, általa választott 

közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó 

problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, 

ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes 

megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni 

mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével 

kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való 

tartozás tudata. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései 

következményeit. Képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára kedvező 

lehetőségeket és élni azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és – esetenként 

segítséggel - meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a 

végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és 

kitartó. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus, 

képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes 

szabad asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző 

művészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával. 

Képes történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc- és 

mozgástechnikai, továbbá képzőművészeti elemek alkalmazásával. Alakulóban van önálló 
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ízlése, és ez megnyilvánul közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában, 

alakításában is. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, 

olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan 

tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes a 

figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A 

tanulás iránti attitűdje pozitív. A tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját tanulási stratégiáit, 

egyre gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy saját 

munkáját tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, 

támogatást kérjen.  

 

Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, 

amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, 

hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 

A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 

és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 

mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 

megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  
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A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása során a Nat-ban meghatározott és a 

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de 

mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. 

Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és segíti a 

minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni 

üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására 

vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 

tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 

módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 

ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 

Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 

többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá 

a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 

 

3.2.6 A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

 

1. Intézményünkben a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

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

dolgozásához, amelyeket az oktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A 

nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál (testnevelés, technika, rajz) egyéb 

eszközökre is szükség van. 

 

2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a tanítók illetve a szaktanárok határozzák meg az iskola helyi 

tanterve alapján. Az  következő tanév használatos tankönyveiről és más taneszközeiről a 

döntést a megelőző naptári év januárban (a tankönyvrendelés előtt) véglegesítjük. 

 

3. A szülőket az iskola a megelőző tanítási év végén tájékoztatja azokról a tankönyvekről, 

tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a 
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következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz, valamint az iskolától 

kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, továbbá arról is, 

hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 

 

3.2.7 A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

     A 1 -11. és I. (11.) és II. (12.) évfolyamon   
 

1. A 2-11. és I. (11.) és II. (12.) évfolyamon
4
 a tanuló az iskola magasabb évfolyamára 

akkor léphet, ha az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei alapján „A 

fejlesztési követelmények” c. fejezetekben meghatározott követelményeket az adott 

évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette. 

 

2. Az értékelő döntést az osztályozó értekezlet mondja ki a tárgyakat tanító 

pedagógusok véleményére alapozva, az év közben szerzett érdemjegyek alapján. A 

továbbhaladáshoz a tanulónak minden tantárgyból meg kell szereznie az 

„elégséges” év végi osztályzatot. 

3.2.8 Vizsgák 

 

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

megállapításához, ha 

az iskola igazgatója 

a) felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról az 51. § (7) bekezdésében meghatározott 

időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

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

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát, 

e, magántanuló volt. 

                                                 
4
 2016. szeptember 1-től hatályos 
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Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási 

évben kell megszervezni. 

Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó 

rendelkezések szerint - szervezett beszámoltató vizsga is. 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

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

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

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

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

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát 

tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte. 

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell 

kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, 

osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül 

kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során 

bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor 

írásban tájékoztatni kell. 

 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. A 

vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy 

tanítására. 

 A szintvizsga a nemzeti köznevelésről, valamint a szakképzésről szóló törvények és a 

végrehajtásról rendelkező jogszabályi előírások szerint minden szakiskolai osztály első 

évfolyamán tanuló diák számára kötelező. A szintvizsga a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 

és Vidékfejlesztési Kamara szervezésében, a tanuló iskolájának tanüzemében kerül 

megszervezésre.  

A szintvizsgát a tanév második félévében február 1. és április 30. között kell megtartani, előre 

kihirdetett időpontban. 

 A szintvizsga célja:  

Annak mérése, hogy a tanuló szakiskolában az első szakképzési évfolyamon elsajátította-e az 

irányítás melletti, iskolán kívüli munkavégzéshez szükséges kompetenciákat az állattartás, 

növénytermesztés, kertészet és mezőgazdasági műszaki ismeretek terén.  

A vizsgarész típusa: gyakorlati  
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A szintvizsga időtartama: 120-240 perc  

A szintvizsga témakörei: 

 A 10997-12 Állattartás modul Állattartási gyakorlatok tantárgy:  
Általános állattartási anyagismeret  

Az állati test felépítése, általános állattenyésztési gyakorlatok  

Takarmányozástani gyakorlatok  

Állategészségügyi- és higiéniai gyakorlatok 

A 10998-12 Növénytermesztés modul Növénytermesztési gyakorlatok tantárgy:  
Talajtani ismeretek a gyakorlatban  

Talajművelés és talajművelési rendszerek a gyakorlatban  

Tápanyag utánpótlás a gyakorlatban  

A növények szaporítása és vetése  

Növényápolási gyakorlatok 

A 10999-12 Kertészeti alapok modul Kertészeti gyakorlatok tantárgy:  
Általános kertészeti anyagismeret  

Burgonyafélék termesztéstechnológiája  

A káposztafélék termesztéstechnológiája  

A kabakosok termesztése  

A gyökérzöldségfélék termesztéstechnológiája  

A hüvelyesek termesztéstechnológiája 

 

A 11000-12 Mezőgazdasági géptan modul Műszaki ismeretek gyakorlat tantárgy:  
Anyagismeret és gépelemek  

Az erőgépek felépítése és működése  

A talajművelő gépek felépítése és működése  

A tápanyag visszapótlás gépeinek felépítése és működése 

A szintvizsga akkor eredményes, ha a tanuló a feladatsort legalább 51 %-ra teljesíti. Ha a 

vizsgázó teljesítménye 51 % alatt van, vagy a szintvizsgán valamely okból nem jelent meg, úgy 

számára javító, ill. pótló-vizsgát szerveznek, mely a sikertelen szintvizsga évében, június 15-től 

augusztus 30-ig terjedő időszakban kerül megrendezésre. A szintvizsga eredménye nem számít 

bele az év végi értékelésbe. 

Értékelés:  

0-50 pont elégtelen (1) - nem felelt meg  

51-60 pont elégséges (2) - megfelelt  

61-70 pont közepes (3) - közepesen megfelelt  

71-80 pont jó (4) - jól megfelelt  

81-100 pont jeles (5) - kiválóan megfelelt  

A vizsga törvényes lebonyolításáért és a tanulók teljesítményének értékeléséért a NAK által 

delegált vizsgabizottsági elnök és tag felel. 

Szakmai vizsga 
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A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet 

szerint szervezzük a szakmai vizsgát és a Pedagógiai programunk Szakmai programjában 

ismertettet szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján. 

 

3.2.9 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei; az iskolaváltás és a tanuló 

átvételének szabályai 

 

1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

2. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a 

szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, 

és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási 

napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban 

eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján 

engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének 

teljesítését. 

 

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatnia: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 

- szülő személyi igazolványát 

- a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt 

- a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét, ha a gyermek nem volt 

óvodás, vagy az óvoda a nevelés tanácsadó vizsgálatát javasolta 

4. A felvételi eljárás különös szabályai
5
  

A felvételi kérelmek elbírálása az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján 

történik az iskola honlapján, valamint a KIFIR rendszerben megjelenő felvételi 

tájékoztatóban leírt módon. Az iskola felvételi eljárása során szóbeli vizsgát nem tart.  

Az intézményünkben általános iskolai tanulmányaikat sikeresen befejező tanulóink 

felvételi eljárás nélkül léphetnek 9. évfolyamba az egészségügyi alkalmasság esetén. 

A felvételi kérelmek elbírálása során az azonos teljesítményt elérő tanulók között – a 

jogszabály előírásainak megfelelően – a rangsor elkészítésekor előnyben kell részesíteni 

a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, tartózkodási helye az iskola székhelyén van. 

                                                 
5
 2016. szeptember 1-től hatályos 

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/rendeletek_es_kozlemenyek/DL.php?f=41_2013_V_28_VM_rendelet.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300315.KOR&celpara=#xcelparam
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3.2.10  Az iskolaváltás és a tanuló átvételének szabályai
6
  

 

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

az intézmény vezetőjének jogköre. A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult 

tantárgyak többsége megegyezik az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, 

valamint a tananyagban való esetleges elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely 

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

átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és a vele szemben alkalmazott fegyelmező és 

fegyelmi intézkedéseket. A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. 

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

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

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

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

tanuló számára.  

3.2.11 A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának 

ellenőrzése és értékelése 

 
 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 

 Az iskolában a nevelő és oktató munka egyik fontos feladata a tanulók tanulmányi munkájának 

folyamatos ellenőrzése és értékelése. 

 Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

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

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult követelményekre is. 

 A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször 

ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy 

tantárgy esetében egy témakörön belül minden tanulónak legalább egyszer felelnie kell szóban 

is. 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 

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

magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök - az osztályban 

tanító pedagógusok véleményének kikérésével - végzi. Az érdemjegyekről a tanulót és a 

kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot az 

                                                 
6
 2016. szeptember 1-től hatályos 
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érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi érdemjegyeket és az év végi 

osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az iskola az osztályzatról a 

tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén bizonyítvány útján értesíti. Az 

érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának 

értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

  Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

a) a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges 

(2), elégtelen (1), 

b) a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz 

(2), 

c) a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag 

(2). 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy 

felzárkóztatásra szorul. 

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

pedagógus, az osztályfőnök, gyakorlati képzés szervezője által megállapított osztályzatok 

alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év 

közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy 

adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a 

pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, 

az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. 

 A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 

tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell 

szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta 

legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

 A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító kolléga értesíti 

az ellenőrzőn keresztül. A bejegyzéseket az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen 

elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 

tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végezzük. 
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teljesítmény érdemjegy 

0-30%: elégtelen (1) 

31-50%: elégséges (2) 

51-70%: közepes (3) 

71-90%: jó (4) 

91-100%: jeles (5) 

 

  

 A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 

minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanuló teljesítménye hogyan viszonyul az 

iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, 

hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott az előző értékeléshez képest: fejlődött vagy 

hanyatlást mutat-e?  

 

Iskolánkban a magatartás értékelésének a követelményei a következők: 

 

Példás  (5) az a tanuló, aki: 

 

 társaival, nevelőivel, szüleivel tisztelettudó, udvarias az iskolában és az iskolán kívül is 

 nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket  

 képes életkorának megfelelően kulturáltan fellépni maga és szűkebb környezete 

érdekében 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára 

 szándékosan soha nem okoz kárt 

 kerüli a durvaságot, szeretettel közelít társai felé, tapintatos és segítőkész 

 a közösségi életben aktívan tevékenykedik, a DÖK munkáját támogatja 

 szívesen és önként vállal feladatokat, a rábízott feladatokat pontosan elvégzi 

 a házirendet és az illemszabályokat betartja 

 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

  

 bár cselekedeteit a jóra vágyó hajlam irányítja, időnként a körülmények hatására eltér 

ettől 

 igyekszik elkerülni a durvaságot, ám a játék, a munka hevében ez nem mindig sikerül 

 szereti társait, elismeri mások sikereit, eredményeit, de cselekedeteit, ítéleteit időnként 

az indulat vezérli. 

 tiszteli a felnőtteket és társait. 

 nem használ trágár, durva kifejezéseket  

 feladatait becsülettel elvégzi, de közösségért vállalt munkára önként ritkán vállalkozik. 
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 ügyel környezete rendjére, megjelenésére, ruházkodása nem kihívó. 

 ismeri és betartja az iskola házirendjét, életkorának megfelelő illemszabályokat. 

 

 

Változó (3) az a tanuló, aki 

 

 cselekedetei következményeit nem képes felmérni, így gyakran vét a házirend ellen, bár 

kellő motiváltsággal képes a viselkedés normáinak betartására. 

 játékban, közösségi munkában többször durva. 

 a viselkedési szabályokat csak ismételt figyelmeztetéssel tudja betartani. 

 társaival szemben közömbös, általában nem segít, ez alól csak közeli barátaival 

kivételez. 

 sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg. 

 ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, ha nem is kellő figyelemmel. 

 környezete rendjéért önként semmit nem tesz. 

 fegyelme ingadozó, munkája pontatlan. 

 

Rossz (2) az a tanuló, aki 

 

 nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai házirendet és az illedelmes viselkedési 

szabályokat. 

 társaival, nevelőivel, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle, gyakran 

bosszantja őket. 

 visszaél fizikai fölényével, szereti, ha társai félnek tőle. 

 a közösség fejlődését hátráltatja, szándékosan árt a közösségnek, a tanórai munkát 

szándékosan zavarja, akadályozza. 

 nem becsüli közössége értékeit. 

 szándékosan rongálja környezetét. 

 az iskolai és iskolán kívüli viselkedésével rossz példát mutat társainak. 

 a DÖK munkáját hátráltatja. 

 fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik. 

A magatartás értékelésekor megjelenik a különböző tanulásszervezési eljárások során 

tanúsított viselkedés, az együttműködő készség, a részvétel minősége a közös 

munkában. A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok 

eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább három együttes megléte vagy 

megsértése szükséges.  
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A szorgalom értékelése és minősítése 

 

Iskolánkban a szorgalom értékelésének a követelményei a következők: 

 

Példás (5) az a tanuló, aki 

 

 tanulmányi munkájában kitartóan aktív, igényli tudása bővítését, céltudatosan és 

ésszerűen szervezi meg munkáját. 

 munkavégzése pontos, megbízható, igényes, minden tárgyban elvégzi feladatait. 

 házi feladata és felszerelése mindig van. 

 önálló munkavégzésre képes, ellenőrzése pontos. 

 kötelességtudata magas fokú, rendszeresen készül, figyel, érdeklődik. 

 érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed, gyűjtőmunkát végez, egyes 

tantárgyakban a tananyagon felül is produkál, ismereteit megosztja társaival. 

 ha alkalma adódik, versenyeken öregbíti iskolája hírnevét. 

 jó eredmények elérésére törekszik (játékban, tanulásban, munkában). 

 

 Jó (4) az a tanuló, aki 

 

 képességeihez mérten általában szorgalmas. 

 munkavégzése rendszeres és megbízható, az órákra lelkiismeretesen felkészül, és 

azokon aktívan részt vesz, mulasztás esetén pótolja feladatait 

 felkészül, és azokon aktívan részt vesz, mulasztás esetén pótolja feladatait. 

 ösztönzésre rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát. 

 érdeklődése általában megmarad az iskolai tananyagon belül, gyűjtőmunkát ritkán 

végez, de önművelésre képes. 

 

Változó (3) az a tanuló, akinek  

 

 tanulmányi munkája ingadozó, nem teljesíti kötelességeit mindig képességei szerint. 

 munkavégzése rendszertelen, időnként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan, 

felületes. 

 (aki) önállótlan, csak utasításra kezd munkához, felszólításra ellenőrzi önmagát. 

 felkészültsége változó, gyakran hiányos a házi feladata és felszerelése. 

 (aki) szétszórt, ritkán figyel. 
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Hanyag (2) az a tanuló, aki 

 

 akinek a tanulmányi munkája hanyag, nagyon keveset tesz tanulmányi fejlődése 

érdekében. 

 akinek munkavégzése figyelmetlen, megbízhatatlan, feladatait legtöbbször nem végzi 

el. 

 aki nem, vagy csak ritkán hajlandó munkavégzésre, önellenőrzése gyenge vagy nincs. 

 aki nem törődik kötelességeivel. 

 akit érdektelenség, teljes közöny jellemez. 

 

A szorgalom értékelésekor megjelenik a különböző tanulásszervezési eljárások során 

tanúsított aktivitás, a feladat végrehajtásába való bekapcsolódás, a részvétel minősége a 

közös munkában. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább három együttes megléte vagy megsértése szükséges. 

A jutalmazás és fegyelmezés formáit a Házirend tartalmazza. 
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3.2.12 Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok 

meghatározása 

 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbi szempontoknak kell 

érvényesülni: 

 

 

 A házi feladatok célja a tanítási órán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, a 

tananyaghoz kapcsolódó ismeretek felelevenítése, elmélyítése, megszilárdítása. Ezért az 

otthoni (írásbeli és szóbeli) munka napi rendszerességet igényel. 

 

 A házi feladatok elkészítésekor a ráfordított idő nem haladhatja meg tantárgyanként 

alsó tagozaton a 15 percet, felső tagozaton a 30 percet. 

 

 Az felső tagozaton alkalmanként hosszabb házi feladat is adható (pl: házi dolgozat, 

tabló készítése, felkészülés házi dolgozatra), ám erre annyi időt kell adni (legalább 1 

hét), amennyi a más tárgyakból is megkövetelt rendszeres tanulás mellett reálisan 

elvárható 

 

 A szóbeli és írásbeli házi feladatokat a tanuló képességeit figyelembe véve 

differenciáltan kell feladni ( pl.: tanulási zavar)  

 

 A tanulók kommunikációs, narratív és problémamegoldó képességének fejlesztése 

érdekében a szóbeli és írásbeli feladatok helyes aránya a szóbeliség dominanciáját 

erősítse. 

 

 Rá kell szoktatni gyermekeinket arra, hogy az írásbeli feladatok eredményes 

elvégzéséhez a tanulást a szóbeli felkészüléssel kell kezdeni. 

 

 A tanulók eredményes felkészülése érdekében egy tanítási napon egy-egy osztállyal 

legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. 

 

 Az első –negyedik évfolyamon a hétvégére és a tanítási szünetekre a tanulók nem 

kaphatnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.  
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 Az ötödik –nyolcadik illetve a kilencedik –tizenegyedik évfolyamon a tanítási szünetek 

idejére a tanulóknak szintén csak szorgalmi feladat adható. (  Fontosnak tartjuk, hogy 

ilyenkor a gyermekek a pszichikus –mentális –fiziológiai fejlődés illetve a tevékeny 

tapasztalatszerzés más útját járják, pl.: sportoljanak, kiránduljanak, stb.) 

 

3.2.13 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 

A fizikai mérés jogszabályi háttere 

Az új Nemzeti köznevelési törvény szerint: Az oktatásért felelős miniszter az országos 

mérési feladatok keretében gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai 

tevékenység méréséről, értékeléséről, a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

vizsgálatáról. 

20/2012 (VIII.31) EMMI Rendelet értelmében a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálata 

81. § (1) Az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa - az adott tanév rendjéről szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott mérési időszakban - az (5) bekezdésben meghatározott 

országosan egységes mérési módszer és az annak alkalmazásához kifejlesztett eszközök 

alkalmazásával a nappali rendszerű iskolai oktatás rendje szerinti tanulók részvételével ellátja a 

tanulók fizikai állapotának és edzettségének (a továbbiakban együtt: fizikai fittség) mérésével 

kapcsolatos feladatokat. A tanulók fizikai fittségi mérésének célja a tanulók egészsége 

megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, és a tanulók egészségi állapotának 

nyomon követése a tanulók fizikai fittségi szintjének feltárásával. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző 

pedagógus - a mérésben érintett tanulónként - rögzíti és feltölti az (5) bekezdés szerinti 

informatikai rendszerbe. 

(3) A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az 

iskola testnevelés tantárgyat tanító és az iskola igazgatója által kijelölt egyéb pedagógusai 

tanévenként elemzik, és meghatározzák az adott tanuló fizikai fittségi szintjének további 

fejlesztése szempontjából - elsősorban az iskolai testnevelésórák keretei között - szükséges 

intézkedéseket. 
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(4) A fizikai fittségi mérések iskolai adatai alapján az iskola testnevelés tantárgyat tanító 

pedagógusai tanévenként javaslatot tehetnek a nevelőtestület részére a pedagógiai program 

részét képező iskolai egészségfejlesztési program módosítására. 

(5) A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (a továbbiakban: NETFIT) a tanulók fizikai 

fittségi mérésének adatait rögzítő, a 4. mellékletben meghatározott tartalmi keret szerinti 

informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer. A NETFIT rendszerbe azonosításra 

alkalmatlan módon feltöltött tanulói eredményeket a NETFIT-et támogató informatikai alapú 

diagnosztikus értékelő rendszer automatikusan kiértékeli. 

(6) A fizikai fittségi mérés eredményeit a mindenkori tanév rendjéről szóló jogszabályban 

meghatározott mérési időszak utolsó napjáig az iskolának a tanuló mérési azonosítójának 

alkalmazásával fel kell tölteni a NETFIT rendszerbe. A fizikai fittségi mérés tanulót érintő 

eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával a NETFIT 

rendszeren keresztül kap tájékoztatást. 

(7) A tanulók fizikai fittségi mérésének részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter az 

általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 2016. szeptember 1-től hatályos 
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3.3 Helyi tanterv a szakiskolák középiskolájában
8
 

 

A szakiskolák középiskolája 2 évfolyamból áll (I., illetve 11., II., illetve 12.), amelynek 

programja a 3 éves szakiskolai közismereti programra épül. Az iskolatípus célja az, hogy 

olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek 

átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt, 

hogy a 3 éves szakiskolai program során az alacsony közismereti óraszámok miatt nem 

nyílt lehetőség arra, hogy a tanulók az elvégzett évfolyamokon maradéktalanul elsajátítsák 

a Nat-ban előírt követelményeket, ezért itt a hiányok pótlására különösen nagy hangsúlyt 

kell helyezni. 

 

Különösen az idősebb hallgatók esetében lehetőség nyílik az élet- és munkatapasztalatokra, 

valamint a korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányok során 

megszerzett előzetes ismeretekre történő építkezésre.  

 

A szakiskolások középiskolája megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, 

a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a 

szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi 

tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási 

képességeket az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek 

kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak 

és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget 

biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók 

személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására. 

 

A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek 

rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek 

elsajátítási eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési 

műveletek kifejlesztője. Ily módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb, 

gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti 

átmenetek létrehozására – különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú 

továbbtanulás lehetőségeinek biztosítására. Hangsúly kerül a reproduktív gondolkodás 

                                                 
8
 2016. szeptember 1-től hatályos 
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továbbfejlesztési lehetőségeinek biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés 

irányába.  

3.3.1 Tantervek 

 

Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantárgyak alapján folyik 

az oktatás: 

3.3.2 Óraterv 

 

A szakiskolát végzettek középiskolája: 

 

 → H2014: 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 13. melléklete (Megjelent a 

                              34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 11. mellékleteként) 

 

Tanév 
Évfolyam 

I. ill. 11. II. ill. 12.. 

2016/2017. - - 

2017/2018. - - 

2018/2019 - - 

2019/2020. H2014 - 

2020/2021. H2014 H2014 

 

 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

I. (11.) 

Nappali 

tagozat 

II. (12.) 

Nappali 

tagozat 

Magyar nyelv és irodalom  6+1 6+1 

Idegen nyelv  6 6 

Matematika  6+1 6+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
4 5 

Természetismeret 2+1 +3 

Informatika  2 2 

Testnevelés és sport  5 5 
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Osztályközösség-építő 

program 
1 1 

Roma népismeret 1 1 

Összesen (közműveltségi 

óraszámok) 
36 37 

 

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

óraszámokat tartalmazó kerettanterveket megemelt óraszámmal tanítjuk a magyar nyelv és 

irodalom, matematikából és természetismeret tantárgyakat a szabadon tervezhető órakeret 

terhére (a minimális kerettantervi óraszámhoz képest biztosított többlet óraszámot +1, +2 

jelöléssel különböztetjük meg).  

A nevelőtestületi döntés értelmében a szabad időkeret tartalmi szabályozásában a helyi 

tantervben nem új ismeretanyag elsajátítását határozza meg tantárgyanként, hanem egységesen 

minden évfolyam minden tantárgyában kiemelt hangsúlyt kap a tanult ismeretek mélyítése és 

begyakorlása, az ismeretek rendszerezése. Ezért a tanulócsoportok egyéni igényei szerint kell 

kialakítani a gyakorló órák tartalmát a kerettantervben meghatározott nagyobb tanegységek 

rendszerében. 

3.3.3 A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés 

 
Emelt szintű érettségi vizsgára készít föl iskolánkban: 

- magyar nyelv és irodalom fakultációs tanterve 

- történelem emelt szintű fakultációs tanterve, történelem specifikációs tanterve 

3.3.4 Középszintű érettségi vizsgára készít föl iskolánkban: 

Minden egyéb, a helyi tantervekben legalább két évig összesen legalább 138 órában kötelezően 

tanított tantárgy, azaz a 

- magyar nyelv és irodalom,  

- történelem, 

- idegen nyelv (angol nyelv), 

- matematika, 

- természetismeret 

Nem készítik föl a tanulót az érettségi vizsgára: informatika, testnevelés, roma népismeret 

tantárgyak. 
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3.3.5 A középszintű érettségi vizsga témakörei 

 
Magyar irodalom: 

1. Életművek 

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila 

2. Portrék 

Vörösmarty Mihály, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond 

3. Látásmódok 

Jókai Mór, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Nagy László 

4. A kortárs irodalomból 

Orbán Ottó, Szabó Magda 

5. Világirodalom 

Az antikvitás, A Biblia 

6. Színház és dráma 

Shakespeare 

Madách: Az ember tragédiája 

7. Az irodalom háttérterületei 

Az adaptáció – irodalom filmen (Katona vagy Örkény) 

8. Regionális kultúra 

Az erdélyi magyar irodalom 

9. Olvasott művekben motívumok, témák változatainak felismerése 

Márai Sándor vagy Weöres Sándor 

10. Műnemek, műfajok 

A dráma, a poétika 

11. Kifejezésmód és világlátás változásai 

korszakok, stílustörténet – klasszicizmus, romantika 

 

Magyar nyelvtan: 

 

1. Ember és nyelv 

Nyelvcsalád, nyelvtípus 

A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai 

2. Kommunikáció 

Jel, jelrendszer, Nyelvi és vizuális kommunikáció, 



Pedagógiai Program                                        Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola 

 105 

 

A tömegkommunikáció 

3. A magyar nyelv története 

Változás és állandóság a nyelvben 

A magyar nyelv történetének fő szakaszai 

4. Nyelv és társadalom 

Társadalmi és területi nyelvváltozatok 

Tömegkommunikáció és a nyelvhasználat 

5. A nyelvi szintek 

Hangtan, alaktan és szótan, mondattan 

A mondat szintagmatikus szerkezetei, a mondat a szövegben 

Logikai és grammatikai viszonyok a szövegben 

6. A szöveg 

A szöveg szerkezete és jelentése, szövegértelmezés 

A szövegtípusok, szöveg a médiában 

7. A retorika alapjai 

A nyilvános beszéd, érvelés, megvitatás, vita 

A szövegszerkesztés eljárásai 

8. Stílus és jelentés 

Állandósult nyelvi formák, stíluseszközök 

 

Történelem: 

 

1. Az ókor és kultúrája 

Vallás és kultúra az ókori Keleten. 

A demokrácia kialakulása Athénban. 

A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása. 

Az antik hitvilág, művészet, tudomány. 

A kereszténység kialakulása és elterjedése. 

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

2. A középkor 

A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. 

A nyugati és a keleti kereszténység. 

Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése. 

A középkori városok, egyházi és világi kultúra a középkorban. 
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A humanizmus és a reneszánsz Itáliában. 

Az oszmán birodalom terjeszkedése. 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

A magyar nép őstörténete és vándorlása. 

A honfoglalástól az államalapításig, az Árpád-kor. 

Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond 

idején. A Hunyadiak. 

Kultúra és művelődés. 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

A nagy földrajzi fölfedezések és következményei. Reformáció és katolikus megújulás. 

A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában. A 

tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás. 

5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. 

Az Erdélyi Fejedelemség virágkora. 

A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc. 

Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban. 

Művelődés, egyházak, iskolák. 

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata. A 

XIX. század eszméi. Az ipari forradalom és következményei. 

Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón. 

Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik. 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon  

A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései.  

A reformkori művelődés, kultúra. 

Polgári forradalom. A szabadságharc. 

A kiegyezés előzményei és megszületése. 

Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában. 

Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése. 

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék. A gazdaság a társadalom és 

életmód új jelenségei a fejlett világban. 

Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság. 
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A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa. 

A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években. 

A második világháború előzményei és jelentős fordulatai. 

A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői. 

A szocialista rendszerek bukása. 

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei. 

A Horthy-rendszer jellege, jellemzői. 

A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái. 

Magyarország részvétele a világháborúban. 

A német megszállás, a holokauszt Magyarországon. 

10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

A szovjet felszabadítás és megszállás. 

A határon túli magyarság sorsa. 

A kommunista diktatúra kiépítése és működése. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 

A Kádár-rendszer jellege, jellemzői. A rendszerváltozás. 

11. A jelenkor 

A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái. Az európai 

integráció története. 

A "harmadik világ". 

Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés. 

A globális világ kihívásai és ellentmondásai. 

12. A mai magyar társadalom és életmód 

Alapvető állampolgári ismeretek. 

Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban. 

A magyarországi roma társadalom. 

A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság. 

Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások. 

 

Idegen nyelv (angol nyelv): 

 

 

1. Kommunikatív készségek 

Beszédértés (hallott szöveg értése) 
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Rövidebb, hétköznapi témájú beszélgetések, interjúk lényeges információinak, alapvető 

kommunikációs szándékának megértése. 

Egy hallott szövegből az adott helyzetben szükséges kulcs- és részletinformációk) megértése. 

Az értési célnak megfelelő stratégia alkalmazása (globális, szelektív, részletes értés). 

Beszédkészség 

Kommunikációs szándék megvalósítása megadott egyszerű, hétköznapi helyzetekben és 

szerepekben. 

Egyértelmű, egyszerű és összefüggő megnyilatkozás megadott ismerős témákról. 

A szintnek megfelelő kommunikációs stratégiák alkalmazása. 

Szövegértés (olvasott szöveg értése) 

Köznyelven íródott, a mindennapi élet témáival foglalkozó, gyakori szövegfajták lényegének 

megértése. 

Egy szövegből az adott helyzetben szükséges információk megértése, vélemény, érvelés 

követése. 

Az értési célnak megfelelő olvasási stratégia alkalmazása (globális, szelektív, részletes értés). 

Íráskészség 

Kommunikációs szándék megvalósítása a mindennapi életben általánosan és gyakran használt 

szövegfajtákban. 

Egyértelmű, egyszerű, összefüggő szöveg alkotása megadott, hétköznapi témákról. 

Egyéb készségek (stratégiák) 

A feladatok megtervezéséhez, megoldásához, értékeléséhez szükséges készségek és technikák 

alkalmazása. 

A nyelvi nehézségek áthidalásához szükséges legalapvetőbb technikák alkalmazása. 

2. Nyelvi kompetencia 

A vizsgázó tudásszintjének megfelelő szövegfajtákban előforduló alapvető lexikai elemek és 

nyelvi szerkezetek felismerése és nyelvileg elfogadható, azaz a megértést nem akadályozó 

használata. 

A kommunikációs szándékok megvalósításához szükséges nyelvi eszközök alkalmazása szóban 

és írásban. 

Az írott és a beszélt nyelv funkcionális használata. 

3. Témák 

Személyes vonatkozások, család 

a vizsgázó személye, családi élet 

Ember és társadalom 
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a másik ember külső és belső jellemzése, ünnepek, 

Környezetünk 

az otthon, a lakóhely és környéke, időjárás. 

Az iskola 

a saját iskola bemutatása, nyelvtanulás. 

A munka világa 

diákmunka, pályaválasztás. 

Életmód 

napirend, kedvenc ételek, egészség, egészséges életmód, gasztronómia, vásárlás 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

színház, mozi, sport, zene, hobbi 

Utazás, turizmus 

közlekedés, utazás 

Tudomány és technika 

népszerű tudományok, ismeretterjesztés, a technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Országismeret 

a célnyelv országai 

 

Matematika: 

 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

Halmazelmélet 

Halmazelméleti alapfogalmak 

Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok 

A halmazfogalom és a halmazműveletek használata a matematika különböző területein (pl. 

számhalmazok, ponthalmazok) 

Logika, logikai műveletek 

A negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia ismerete, alkalmazása. 

A "minden", "van olyan" logikai kvantorok ismerete, alkalmazása. 

Fogalmak, tételek, bizonyítások 

Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. 

A tárgyalt definíciók és tételek pontos megfogalmazása. 

Szükséges és elégséges feltételek helyes alkalmazása. 

Kombinatorika 
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Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása 

Gráfok 

A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai 

Gráfelméleti alapfogalmak 

2. Számelmélet, algebra 

Számfogalom 

A valós számkör, a valós számok különböző alakjai 

Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, alkalmazása a valós számkörben, az adatok 

és az eredmény pontossága 

Számrendszerek, a helyi értékes írásmód 

Számelmélet 

Az osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalma 

A számelmélet alaptétele, számok prímtényezőkre bontása, legnagyobb közös osztó, legkisebb 

közös többszörös 

Egyszerű oszthatósági feladatok 

Algebrai kifejezések, műveletek 

Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel 

Másod- és harmadfokú nevezetes azonosságok alkalmazása 

Hatvány, gyök, logaritmus 

Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű hatványok, racionális kitevőjű hatványok) 

A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak alkalmazása egyszerű esetekben 

Egyenletek, egyenlőtlenségek 

Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása 

Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges feladatokban 

Egyszerű négyzetgyökös, algebrai törtes, abszolútértékes egyenletek 

A definíciókra és az azonosságok egyszerű alkalmazására épülő exponenciális, logaritmusos és 

trigonometrikus egyenletek 

Két pozitív szám számtani és mértani közepének viszonya 

Kétismeretlenes lineáris és másodfokú egyenletrendszerek 

Egyszerű egyenlőtlenség-rendszerek 

3. Függvények, az analízis elemei 

Függvények, grafikonjaik, függvénytranszformációk 

A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai 
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Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, harmadfokú és négyzetgyök-függvények, fordított 

arányosság, exponenciális és logaritmusfüggvény, trigonometrikus függvények, abszolútérték-

függvény) és egyszerű transzformáltjaik: f(x) + c, f(x + c), c f(x), f(c x x) 

Függvények jellemzése 

Zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás 

Sorozatok 

Számtani sorozat, mértani sorozat 

Kamatos kamat számítása 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

Alapfogalmak, ponthalmazok 

Térelemek távolsága, szöge. Nevezetes ponthalmazok 

Geometriai transzformációk 

Egybevágósági transzformációk, egybevágó alakzatok 

Középpontos hasonlóság, hasonlóság, hasonló alakzatok tulajdonságai 

Az egybevágóságra és a hasonlóságra vonatkozó ismeretek alkalmazása egyszerű feladatokban 

Síkgeometriai alakzatok  

Háromszögek 

Négyszögek 

Sokszögek 

Kör 

Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, vonalakra - alkalmazásuk bizonyítási és 

szerkesztési feladatokban 

Nevezetes négyszögek (trapézok, deltoidok) és tulajdonságaik 

Alaptulajdonságok 

Szabályos sokszögek 

A kör és részei. Kör és egyenes kölcsönös helyzete 

Térbeli alakzatok 

Henger, kúp, gúla, hasáb, gömb, csonka gúla, csonka kúp 

Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás 

Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe 

Testek felszínének és térfogatának számítása 

Hasonló síkidomok és testek különböző mérőszámainak és a hasonlóság arányának viszonya 

Vektorok 

A vektor fogalma. 
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Vektorműveletek (összegvektor, különbségvektor, skalárral való szorzás, skaláris szorzat) és 

tulajdonságaik. 

Vektor koordinátái. Vektorok alkalmazása 

Trigonometria 

Szögfüggvények fogalma 

Egyszerű összefüggések a szögfüggvények között 

Szinusztétel, koszinusztétel 

Koordináta-geometria 

Alakzatok (egyenes, kör) egyenlete és kölcsönös helyzetük 

5. Valószínűségszámítás, statisztika 

Leíró statisztika 

Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai (kördiagram, 

oszlopdiagram). Gyakoriság, relatív gyakoriság 

Átlagok: számtani közép, súlyozott közép, rendezett minta közepe (medián), leggyakoribb 

érték (módusz). Szórás 

Valószínűség-számítás 

Valószínűség fogalma 

A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. Visszatevéses mintavétel 

 

Természetismeret: 

 

I. Egészség és betegség – belső világunk 

A hormonok világa 

A hormonok szabályozó szerepe az inzulin példáján. 

A vércukorszint jelentőségének értelmezése. 

A cukorbetegséghez vezető okok feltárása 

és a kezelés módja. 

A rövid távú stresszt kiváltó tényezők és az adrenalin hatása. 

A stresszhelyzetre adható válaszok (megküzdési stratégiák). 

Idegrendszer 

A feltétlen reflex fogalma. 

A szervezetünket védő vegetatív reflexek: légzés, nyelés, köhögés, pupilla, szemhéjzárás. 

Az immunrendszer 
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A betegségekkel szembeni védettség kialakulása (természetes és mesterséges, passzív és aktív 

immunitás). 

A saját és idegen megkülönböztetésének módja és következményei (pl. vérátömlesztés, magzati 

immun-összeférhetetlenség). 

Testi és lelki betegségek. Gyógyszerek és gyógymódok 

Az egészség fogalma.  

A betegségek fő okai (fertőzések, hiánybetegségek, mérgezések, öröklött hiányosságok, 

függőségek, pszichoszomatikus okok, szabályozási zavarok, rizikófaktorok). 

A megelőzés, a szűrés, a tüneti kezelés és oksági kezelés. 

Az immunrendszerre ható testi és lelki tényezők. 

II. Környezet és egészség – külső hatások 

Élelmiszerek 

A tartósítás oka és módjai (hőkezelés, fagyasztás, sózás, tartósítószerek). Adalékanyagok 

szerepe, kockázatok. 

Vegyszeres növényvédelem, szermaradványok, élelmiszerbiztonság.  

Hiánybetegségek, túltápláltság.  

Víz 

A víz kémhatása, keménysége, ionjai.  

A vízszennyezés fő forrásai. Biológiai víztisztítás. 

Az ivóvízkészletek forrásai, védelmük. 

Levegő 

A levegő összetétele. A szén-dioxid, kén-dioxid, ózon, halogenidek jelentősége. Az 

üvegházhatás oka, fokozódásának lehetséges következményei. Szmog, szmogriadó. Por, 

allergének. Légúti betegségek, járványok. 

Talaj 

Kialakulása, szerepe, típusai. Az erózió okai, következményei, megelőzése. 

Tápanyagutánpótlás: trágyázás, komposztálás, vetésforgó. 

Sugárzás 

A látható fény mint elektromágneses sugárzás. 

Hullámhossz, frekvencia és energia összefüggése. Ultraibolya, röntgen és infrahullámok 

felhasználása, előnyös és veszélyes hatásai. 

A radioaktív sugárzás keletkezése, típusai, biológiai hatásai. 

III. Fenntarthatóság 

A növekedés határai 
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Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. Populációs kölcsönhatások példákkal. 

Járványok, kórokozók rezisztenciája, megelőzés. 

A biológiai indikáció. Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, nitrogén), az 

anyag és energiaforgalom összefüggésére. Táplálékpiramis (termelő, fogyasztó, lebontó 

szervezetek). A Gaia-elmélet lényege. 

Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító civilizációk és a természeti 

környezettel összhangban maradó gazdálkodási formák. 

A természetvédelem eszközei 

A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek beszűkítése és részekre 

szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fajok behurcolása, megtelepítése, talajerózió. Fajok, 

területek és a biológiai sokféleség védelme.   

A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. 

Energiaforrások 

Fosszilis energiaforrások (szén, kőolaj, földgáz): összetétel, keletkezés, készletek, környezeti 

hatás. 

Atomenergia. A hasznosítás módja, kockázatai. 

Megújuló energiaforrások: vízenergia, napenergia, szélenergia, földhő (lehetőségek, 

kockázatok). 

Bioenergia. Hagyományos és új formái. Környezeti terhelés. 

Hulladék 

Szennyezés, hiány, hulladék kapcsolata. Hulladékgazdálkodás.  

Autonómia 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői (fogyasztás, városiasodás, 

fosszilis energia felhasználása, globalizáció). A közlegelők tragédiája: a klasszikus gazdaságtan 

és kritikája. 

Szelíd technológiák, a passzív ház, biogazdálkodás. 
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4 SZAKMAI PROGRAM 

 

4.1 Intézményünk szakképzési rendszere 

Intézményünk a törvényi szabályozásban megfogalmazott változásnak megfelelően módosítja 

szakképzési rendszerét, struktúráját. A 2013/2014. tanévben kifut, végzős 12. osztállyal, a régi 

típusú (2+2 évfolyamos) képzési formában szervezett 33 621 02 OKJ-s számú gazda 

szakképzés. Intézményünk a 3 éves 34 621 01 OKJ számú gazda szakma képzésével folytatja 

középfokú oktatási tevékenységét a módosított alapító okiratának, az Országos Képzési 

Jegyzéknek (OKJ), a szakképesítéshez tartozó szakmai és vizsgakövetelményeknek, a 

szakképesítés szerinti szakképzési kerettantervnek és az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 8. mellékletének (kerettanterv a szakiskoláknak) megfelelően. 

 

4.1.1 Az iskolában folyó szakképzés alapelvei, céljai 

 

A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati 

felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének 

megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. 

E cél elérése érdekében a képzés: 

- Alapozzon meg és fejlesszen ki a tanulókban olyan, a munkahelyeken hasznosítható szakmai 

tudást, amelynek birtokában képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből 

adódó változó és növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni. 

- Nyújtson a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget, valamint általános és speciális 

szaktudást (elméleti és gyakorlati) a szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység 

ellátásához. 

- Neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható 

munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és vállalására. 

- Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és a folyamatos szakmai önművelés igényét. 

- A tanulók és a szülők, a helyi társadalom, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek 

megfelelő szakképzési szerkezet kialakítására kell törekednünk. 

- A helyi igényeknek megfelelően kis létszámú szakmák oktatási-képzési feltételeinek 

biztosítása. 

A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat 

megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó 

tanuláshoz; beépítse a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tudásértelmezést, és ennek 
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megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen 

kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. 

A szakiskola további célja, hogy az egyes integrált tartalmakat hordozó műveltségterületek 

segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok interdiszciplináris és 

problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak feldolgozása, elsajátítása 

során a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően érvényesüljön a Nemzeti 

alaptantervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított felfogása. 

Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok felismeréséhez, 

megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet 

kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás 

fontosságát. Az iskolarendszerű képzés célja a szakmai követelmények teljesítésén túl magában 

foglalja a nevelési célokat, a személyiség formálását, a szocializációt - a szakmával összefüggő 

társadalmi gyakorlat megismertetésével. 

 

4.1.2 A közismereti és szakmai órák aránya 

 

 

Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Közismeret Kötött órák 15 óra 9 óra 6 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 
3 óra 2 óra 3,5 óra 

Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 
2,5 óra 2 óra 2,5 óra 

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 

 

 

A közismereti órák eloszlása 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Magyar – 

Kommunikáció 
2 óra 1 óra – 

Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 2 óra 1 óra – 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra – 

Természetismeret 3 óra – – 

Testnevelés* 5 óra 5 óra 5 óra*** 
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Osztályközösség-

építő Program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Szabad órakeret** 1 óra 0 óra 1,5 óra 

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 

 
* A nemzeti köznevelési törvény értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a tanítási 

napokon kell megszervezniük a mindennapos oktatást (legalább napi egy testnevelés óra keretében), 

amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik. Ha ennek eredményeként a heti öt testnevelés 

óra nem teljesíthető, a fennmaradó órák a szabad órakeret részévé válnak, így annak felhasználásáról az 

intézmények dönthetnek. 

  

** Szabad órakeret felhasználásáról az iskola dönt, így például az informatika oktatását is beemelheti a helyi 

tantervébe (ehhez a kerettanterv külön informatika tantárgyi kerettantervet is ajánl.)  

 

Az adott szakképző iskola típusára és évfolyamára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (a továbbiakban: nemzeti köznevelési törvény) 2013. szeptember 1-jén hatályba 

lépő 6. számú mellékletében rögzített – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói 

éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló 

részének legalább kilencven százalékának tartalmát a szakképzési kerettanterv állapítja meg. A 

szabadon hagyott – mintegy tíz százalékos – időkeret szakmai tartalmát a szakképző iskola 

szakmai programja határozza meg. A szakiskolában folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók 

alkalmassá váljanak az önálló, felelős döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területeken 

folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunkára, a termelési, szolgáltatási és más társadalmi 

értékteremtési folyamatok alakítására, a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére. Ennek 

érdekében a kerettantervi óraszámok szabadon választható órakereteit a tanult ismeretek 

elmélyítésére, a szükséges felzárkóztatásra kívánjuk fordítani a közismereti és a szakmai 

elméleti és gyakorlati képzés során.  

A közismereti szabadon választható órakeretének felhasználásánál nevelőtestületünk beemelte 

az informatika oktatását 9. évfolyamon illetve a magyar-kommunikáció és matematika 

tantárgyakat a 11. évfolyamon a sikeres szakmai vizsgához szükséges kompetenciák 

megerősítése érdekében.  

A szakmai elméleti és gyakorlati képzés során is fontosnak tartjuk a pedagógiai programunk és 

oktató-nevelő munkánk kialakítását és tervezését meghatározó nemzetiségi népismereti képzés 

megjelenését. Ezért a 9. évfolyamon 2 óra a szabad órasávban a Kiegészítő tevékenységek 

tantárgy tananyagát emelte be, fókuszálva a roma hagyományok megtartására, 

megismertetésére (tartósítási tevékenységek hagyományaira, a disznóvágás hagyományai, 

gombászás, kosárfonás). 0,5 órát a Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy kiegészítésére 

fordítunk, mert az életkori sajátosságok feltétlenül indokolttá teszik a téma elmélyítését. A 
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szakmai vizsgára bocsájtás feltétele a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői 

engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória) megléte, ezért a 10. évfolyamon 2 

óra járművezetési elméleti ismeretek oktatása került beemelésre a szabad órasávban. A 11. 

évfolyamnál az 2,5 óra szabadsávi órákat a két fő tantárgyból (súlyozott vizsgapontok alapján) 

tanult ismeretek elmélyítésére fordítjuk: állattartás és növénytermesztés.  

4.1.3 A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 621 01 

 

A szakképesítés megnevezése: Gazda 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIII. Mezőgazdaság 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 
 

4.1.4 A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség  

vagy iskolai előképzettség hiányában 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 20. Mezőgazdaság 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
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Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
 

4.2 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2366 óra  2608 óra 

 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként 

 Szakmai 

követelmény

-modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméle

ti heti 

óraszá

m 

gyakorla

ti heti 

óraszám 

ög

y 

elméle

ti heti 

óraszá

m 

gyakorla

ti heti 

óraszám 

ög

y 

elméle

ti heti 

óraszá

m 

Gyakorla

ti heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5   

  

    

  

    

11499-12 

Foglalkoztatás 

II.  

Foglalkoztatás 

II. 
        0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás 

I. 

Foglalkoztatás I.         2   
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10997-12 

Állattartás 

Állattartás  1   1    2    

Állattartási 

gyakorlatok 
  3    4     4 

10998-12 

Növénytermesz

tés 

Növénytermeszt

és 
1    1    1    

Növénytermeszt

ési gyakorlatok 
  3    4    4 

10999-12 

Kertészeti 

alapok 

Kertészet  1   1    1    

Kertészeti 

gyakorlatok 
   2    4    4 

11000-12 

Mezőgazdasági 

géptan 

Műszaki 

ismeretek 
1  1    

Műszaki 

ismeretek 

gyakorlat 

 2  3   

11001-12  

Agrár 

kereskedelem, 

vállalkozás és 

ügyvitel 

Gazdálkodási 

ismeretek 
  1  2  

Gazdálkodási 

ismeretek 

gyakorlata 

   2  1 

11002-12  

Gazda 

kiegészítő 

tevékenységei 

Kiegészítő 

tevékenységek 
  1  1,5  

Összes óra:  4,5 10  6  17  10  13  

Összes óra: 14,5 

14

0 23 

14

0 23 

 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 
 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

Óraszám 

Összesen 
1/9. évfolyam 

2/10. 

évfolyam 

3/11. 

évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy 
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11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság  

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18   

  

    

  

    18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4           4 

Munkahelyek kialakítása 4           4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2           2 

Munkaeszközök biztonsága 2           2 

Munkakörnyezeti hatások 2           2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4           4 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.         16   16 

Munkajogi alapismeretek          4    4 

Munkaviszony létesítése          4    4 

Álláskeresés          4    4 

Munkanélküliség          4    4 

11497-12 

Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.         64   64 

Nyelvtani rendszerezés 1         10    10 

Nyelvtani rendszerezés 2         10   10  

Nyelvi készségfejlesztés         24   24  

Munkavállalói szókincs         20   20 

10997-12 

Állattartás 

Állattartás 36    36    64     136 

Az állati test felépítése és 

működése 16            16 

Az állattenyésztés 

alapfogalmai, értékmérő 

tulajdonságok 10             10 

A gazdasági állatok 

szaporítása, a nemesítés 

folyamata 10      10 

A gazdasági állatok 

környezeti igénye és 

elhelyezése, gondozása   8    8 

Takarmányozástani 

alapfogalmak, a 

takarmányok 

csoportosítása   10    10 

Munka-, tűz- és 

környezetvédelem az 

állattartásban   8    8 

Állategészségügyi- és 

állathigiéniai   10    10 
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alapfogalmak 

A szarvasmarha 

tenyésztése és tartása     12  12 

A sertés tenyésztése és 

tartása     12  12 

A ló tenyésztése és 

tartása     10  10 

A juh és a kecske 

tenyésztése és tartása     12  12 

A baromfi-félék 

tenyésztése és tartása         10     10 

Legeltetés, az ökológiai 

gazdálkodás lehetőségei 

az állattartásban          8    8 

Állattartási 

gyakorlatok   108    144    128  380 

Az állati test felépítése, 

általános állattenyésztési 

gyakorlatok    36         36  

Takarmányozástani 

gyakorlatok  36     36 

Szarvasmarha tartási és 

tenyésztési gyakorlatok    40  28 68 

Sertés tartási és 

tenyésztési gyakorlatok    30  28 58 

Juh és kecsketartási és 

tenyésztési gyakorlatok       30   28  58 

Lótartási és tenyésztési 

gyakorlatok    22  22 44 

Baromfi tartási és 

tenyésztési gyakorlatok       22    22  44 

Állategészségügyi- és 

higiéniai gyakorlatok   36           36 

10998-12 

Növénytermesztés 

Növénytermesztés  36    36    32     104 

A növény és környezete, 

éghajlattani ismeretek 4          4 

Talajtani ismeretek 6         6 

Talajművelés és 

talajművelési rendszerek 9         9 

Tápanyag utánpótlás 8         8 

A növények szaporítása 

és vetése 4      4 
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Növényápolás 5      5 

A gabonafélék 

termesztéstechnológiája   16    5 

A hüvelyes növények 

termesztéstechnológiája   10    5 

Gyökér- és gumós 

növények 

termesztéstechnológiája   10    5 

Az ipari növények 

termesztéstechnológiája     12  12 

A szálastakarmányok 

termesztéstechnológiája     8  8 

Gyepgazdálkodási 

ismeretek     6  6 

Betakarítás és tartósítás, 

termények tárolása     6  6 

Növénytermesztési 

gyakorlatok    108    144    128  380 

Talajtani ismeretek a 

gyakorlatban   20       20 

Talajművelés és 

talajművelési rendszerek 

a gyakorlatban   28       28 

Tápanyag utánpótlás a 

gyakorlatban   20       20 

A növények szaporítása 

és vetése  20     20 

Növényápolási 

gyakorlatok  20     20 

A gabonafélék 

termesztéstechnológiája    20  28 48 

A hüvelyes növények 

termesztéstechnológiája    20  20 40 

Gyökér- és gumós 

növények 

termesztéstechnológiája    20  20 40 

Az ipari növények 

termesztéstechnológiája    20  20 40 

A szálastakarmányok 

termesztéstechnológiája    20  20 40 

Gyepgazdálkodási 

ismeretek    20  20 40 
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Betakarítás és tartósítás, 

termények tárolása    24   24 

10999-12  

Kertészeti alapok 

Kertészet 36    36    32    104  

Általános 

zöldségtermesztési 

ismeretek 5          5 

Burgonyafélék 

termesztéstechnológiája 6        6 

A káposztafélék 

termesztéstechnológiája 6         6 

A kabakosok 

termesztéstechnológiája 6          6 

A gyökérzöldségfélék 

termesztéstechnológiája 7      7 

A hüvelyesek 

termesztéstechnológiája 6      6 

A hagymafélék 

termesztéstechnológiája   6    6 

A levélzöldségek 

termesztéstechnológiája   6    6 

Általános 

gyümölcstermesztési 

ismeretek   12    12 

Az almagyümölcsűek 

termesztéstechnológiája   12    12 

A csonthéjas 

gyümölcsűek 

termesztéstechnológiája     5  5 

A bogyós gyümölcsűek 

termesztéstechnológiája     5  5 

Szőlőtermesztési 

ismeretek és technológiák     18  18 

A szőlő feldolgozása, 

alapvető pinceműveletek     4  4 

Kertészeti 

gyakorlatok   72    144    128    

Burgonyafélék 

termesztéstechnológiája   15      44 

A káposztafélék 

termesztéstechnológiája   15       37 

A kabakosok termesztése   15       15 

A gyökérzöldségfélék  15     38 
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termesztéstechnológiája 

A hüvelyesek 

termesztéstechnológiája  12     16 

A hagymafélék 

termesztéstechnológiája    14   31 

A levélzöldségek 

termesztéstechnológiája    20   16 

Az almagyümölcsűek 

termesztéstechnológiája    20  30 47 

A csonthéjas 

gyümölcsűek 

termesztéstechnológiája    25  30 44 

A bogyós gyümölcsűek 

termesztéstechnológiája    20  18 16 

Szőlőtermesztési 

ismeretek és technológiák    25  30 20 

A szőlő feldolgozása, 

pinceműveletek    20  20 20 

11000-12 

Mezőgazdasági 

géptan 

Műszaki ismeretek   36   36      72 

Anyagismeret és 

gépelemek 6      6 

Az erőgépek felépítése és 

működése 12      12 

A talajművelő gépek 

felépítése és működése 10      10 

A tápanyag visszapótlás 

gépeinek felépítése és 

működése 8      8 

A vetés, ültetés és 

palántázás gépeinek 

felépítése és működése   9    9 

A növényvédelem 

gépeinek felépítése és 

működése   9    9 

A betakarítás gépeinek 

felépítése és működése   9    9 

Az állattenyésztés 

gépeinek felépítése és 

működése   9    9 

Műszaki ismeretek 

gyakorlat  72  108   180 

Anyagismeret és  16     16 
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gépelemek 

Az erőgépek felépítése és 

működése  20     20 

A talajművelő gépek 

felépítése és működése  20     20 

A tápanyag visszapótlás 

gépeinek felépítése és 

működése  16     16 

A vetés, ültetés és 

palántázás gépeinek 

felépítése és működése    27   27 

A növényvédelem 

gépeinek felépítése és 

működése    27   27 

A betakarítás gépeinek 

felépítése és működése    27   27 

Az állattenyésztés 

gépeinek felépítése és 

működése    27   27 

11001-12 Agrár 

kereskedelem, 

vállalkozás és 

ügyvitel 

Gazdálkodási 

ismeretek   36  64  100 

Közgazdaságtani 

alapfogalmak   12    12 

Számviteli és adózási 

ismeretek   12    12 

Banki, pénzügyi 

alapfogalmak   12    12 

Vállalkozási ismeretek     12  12 

Munkajogi ismeretek     12  12 

Agrártámogatási 

ismeretek a 

növénytermesztésben     20  20 

Agrártámogatási 

ismeretek az 

állattartásban     20  20 

Gazdálkodási 

ismeretek gyakorlata    72  32 104 

A vállalkozás 

működtetésének 

dokumentációja    20   20 

Számviteli és pénzügyi 

gyakorlatok    20   20 
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A termelés 

nyilvántartásának 

dokumentációja    20   20 

Támogatások igénylése, 

pályázati dokumentáció 

és beszámoló    12  8 20 

Beszerzés, értékesítés és 

szállítás bizonylatai      12 12 

Üzleti levelezés, 

adminisztráció      12 12 

11002-12 Gazda 

kiegészítő 

tevékenységei 

Kiegészítő 

tevékenységek     36  48  84 

A falusi vendéglátás és 

turizmus alapfogalmai   15  8  23 

Hagyományos 

élelmiszertartósítási 

módok   7  15  22 

Hagyományos termék 

feldolgozások, élelmiszer 

előállítások módok   8  15  23 

Élelmiszer higiénia és 

minőség   6  10  16 

Összesen:  162  360 
140 

 216 612  
140 

 320 416    

Összesen: 522 828 736 2366  

Elméleti óraszámok/aránya  698 óra/30% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1668 óra/70%  

 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati 

közös tartalmakat jelölik. 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően 

a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 

szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. A 10 % 

szabadsávi órakeret szakmai tartalma fentebb került kifejtésre. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott 

elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított 

óraszám pedig ajánlás. 
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4.3 A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

A 11500-12 azonosító számú, Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

Munkahelyi egészség és biztonság 
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, 

szabályozása 
x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     
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Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  
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1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy      18 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek      4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek 

megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások 

jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére 

és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége 

a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések 

megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a 

biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 

fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.   
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1.3.2. Munkahelyek kialakítása      4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

 

 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók és 

kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és 

felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző 

berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző 

vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

   

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei     2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri 

alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, 

munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága      2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

 

Munkaeszközök dokumentációi 
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 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre)  meghatározott EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, 

meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás 

követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és 

emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások      2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok 

és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások 

valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a 

lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége 

a munkahelyen. 

 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 

biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 

megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek      4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének 

megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben 

meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 

követelmények    normarendszere és az érintett szereplők (állam, 

munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény, illetve  a Kormány, az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A 

szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 
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 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, 

üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

  

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében 

ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések 

fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés 

eszköze 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és 

lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel  
x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

1.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek   

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  



Pedagógiai Program                                        Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola 

 134 

 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

munkavédelmi tárgyú 

jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 

szerinti értékeléssel. 
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4.4 A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 

A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
u

n
k
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o

g
i 

al
ap

is
m
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et
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M
u

n
k
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n
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se
 

Á
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k
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M
u

n
k
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k
ü
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g
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít  x  x     

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat     x    

Feltérképezi a karrierlehetőségeket      x   

Vállalkozást hoz létre és működtet       x  

Motivációs levelet és önéletrajzot készít      x   

Diákmunkát végez    x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége  x  x     

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák  x x      

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)  x x      

Álláskeresési módszerek     x    

Vállalkozások létrehozása és működtetése       x  

Munkaügyi szervezetek      x   

Munkavállaláshoz szükséges iratok    x     

Munkaviszony létrejötte    x     

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései  x  x     

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei      x  x  

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)       x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése  x x x  x  

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban  x  x  x  x 

Elemi szintű számítógép használat  x x  x  x  

Információforrások kezelése  x  x  x  x 

Köznyelvi beszédkészség  x  x x  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x  x  x  x  

Szervezőkészség     x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
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Kapcsolatteremtő készség    x x  x  

Határozottság  x  x  x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás  x x x  x  

Információgyűjtés  x  x  x  x 
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2. Foglalkoztatás II. tantárgy        16 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek      4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei 

(megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, 

együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott 

kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, 

felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: a tipikus 

munkavégzési formák az új Munka Törvénykönyve szerint (távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben 

történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, 

háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka.  

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése       4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, 

határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 

bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a 

munkáltató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási 

összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és 

járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái 

(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 
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2.3.3. Álláskeresés         4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 

támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi 

kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, 

önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél 

felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, 

személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), 

munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába 

történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó 

(FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál 

(NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd 

szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség        4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő 

együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség 

megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 

törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a 

munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj 

előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): 

önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, 

béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, 

vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, 

pszichológiai tanácsadás. 
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2.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
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i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   

1.11. házi feladat   x  
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2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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4.5 A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 

A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:         

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x x x x 

egyszerű alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatványt kitölt 
x x x x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:         

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok       
x 

a munkakör alapkifejezései       x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 

nyelven 
x   x 

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven 

feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra 

való reagálás egyszerű mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés    x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság  x  x  x   

Kapcsolatteremtő készség    x  x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés    x  x   

Analitikus gondolkodás      x   
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Foglalkoztatás I. tantárgy        64 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és 

szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá 

egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, 

hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen 

eredményesen végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy 

alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, 

segédigék, illetve a mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az 

induktív nyelvtanulási készségfejlesztés  4 alapvető, a mindennapi élethez 

kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre 

alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

idegen nyelvek 

 

3.3. Témakörök 

 

3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1     10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (múlt, jelen, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot 

sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A 

témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az 

elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által 

idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére, 

illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse,  valamint a 

helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz 

reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető 

igeidők helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

 

3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2     10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, 

a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, 

szükségesség) - használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon 

idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban 
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egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún 

idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető 

igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén 

alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a 

feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket 

tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során.  

 

 

3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés      24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív 

memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

  

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák 

idegen nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív 

nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül valósul meg. 

Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv 

struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a 

tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek 

szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag 

megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 

   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási 

képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai 

szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

3.3.4. Munkavállalói szókincs      20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű 

mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon  
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bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának 

elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 

célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül 

a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne  

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig 

számítógépes tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális 

tananyag által támogatott formában zajlik. 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

A tananyag  kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a 

módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák  

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

et
 

1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  
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4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. 
digitális alapú 

feladatmegoldás 
x    

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 
4.6 A 10997-12 azonosító számú Állattartás megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakör 
 

A 10997-12 azonosító számú, Állattartás megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák
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FELADATOK 

Gazdálkodásához kapcsolódó 

információkat gyűjt                x 
x x x x  

Támogatást igényel                x x x x x  

Takarmányt érzékszervvel minősít, 

mintát vesz          x       
     

Takarmányadagot állít össze          x      x x x x x  

Takarmányt kioszt, itat, állatot 

legeltet          x      x 
x x x x x 

Figyelemmel kíséri az állatok 

viselkedését, egészségi állapotát 

 

x               
     

Állatot kezel, kezeltet  

x      x        x 
x x x x  

Állatokat ápol, csoportosít, ellát        x     x         

Állatot mérlegel, jelöl, minősít        x     x         

Elvégzi/elvégezteti a pároztatást, 

részt vesz a vemhesség 

megállapításában 

x

    x         x   

     

Ellést, fialást előkészít, levezet      x        x        

Újszülött állatot, anyaállatot ellát      x        x        

Kitrágyázást, almozást végez, 

trágyát kezel       x      x    
     

Istállót, berendezést takarít, 

fertőtlenít              x   
     

Rágcsáló-, rovarirtásról 

gondoskodik              x   
     

Az állattartáshoz kapcsolódó 

munka-, tűz- és környezetvédelmi 

feladatokat ellát           x  x    

     

SZAKMAI ISMERETEK 

Takarmányozás         x            x 

Mintavétel, mintaküldés szabályai              x        
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Táplálóanyag-szükséglet, 

takarmányadag összeállítása 

 

x        x       
     

Etetés, itatás módja, rendje  

x      x x        
     

A gazdasági állatok gondozása, 

szaporítása 

 

x   x            
     

Szarvasmarha, ló, sertés, 

juh/kecske, baromfi tenyésztése    x   x  x      x  
x x x x  

Beteg állatok felismerése, teendő 

beteg állatok esetén, 

elsősegélynyújtás módjai             x    

     

A bejelentési kötelezettség fogalma, 

módjai                x 
x x x x  

Támogatások igénylésének módjai, 

lehetőségei                x 
x x x x  

Az állattartás munka, tűz- és 

környezetvédelme           x      
     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Számítógép használat x

                
     

Szakmai nyelvi íráskészség, 

fogalmazás írásban    x  x  x   x     x 
x x x x  

Szakmai nyelvű beszédkészség x

     x x     x    x 
x x x x  

Mennyiségérzék    x      x            

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Önállóság  

x              x 
x x x x  

Döntésképesség     x                 

Pontosság    x      x x           

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Határozottság    x                  

Kapcsolatteremtő készség        x              

Meggyőzőkészség                x x x x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Lényegfelismerés (lényeglátás)     x    x       x x x x x  

Helyzetfelismerés       x               

Problémamegoldás, hibaelhárítás           x           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagógiai Program                                        Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola 

 148 

 

10997-12 
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Állattartási gyakorlatok 
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FELADATOK 

Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt   x  x  x  x  x  x  X  

Támogatást igényel      x  x  x  x x    

Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz    X             

Takarmányadagot állít össze    X             

Takarmányt kioszt, itat, állatot legeltet    X             

Figyelemmel kíséri az állatok viselkedését, egészségi 

állapotát 
 X               

Állatot kezel, kezeltet  X               

Állatokat ápol, csoportosít, ellát     x  x  x  x      

Állatot mérlegel, jelöl, minősít     x  x  x  x      

Elvégzi/elvégezteti a pároztatást, részt vesz a vemhesség 

megállapításában  x   x  x  x  x      

Ellést, fialást előkészít, levezet x    x  x  x  x      

Újszülött állatot, anyaállatot ellát     x  x  x  x      

Kitrágyázást, almozást végez, trágyát kezel               x  

Istállót, berendezést takarít, fertőtlenít                x 

Rágcsáló-, rovarirtásról gondoskodik                x 

Az állattartáshoz kapcsolódó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi feladatokat ellát x  x  x   x x  x   x  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Takarmányozás    x             

Mintavétel, mintaküldés szabályai  x             x  

Táplálóanyag-szükséglet, takarmányadag összeállítása  x               

Etetés, itatás módja, rendje    x             

A gazdasági állatok gondozása, szaporítása  x               

Szarvasmarha, ló, sertés, juh/kecske, baromfi tenyésztése      x x  x   x x    

Beteg állatok felismerése, teendő beteg állatok esetén, 

elsősegélynyújtás módjai  x               

A bejelentési kötelezettség fogalma, módjai               x  

Támogatások igénylésének módjai, lehetőségei      x x   x x  x    
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Az állattartás munka, tűz- és környezetvédelme      x x   x x  x  x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Számítógép használat   x   x x   x  x  x x  

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban     x   x  x  x x    

Szakmai nyelvű beszédkészség  x   x  x  x   x  x  x 

Mennyiségérzék  x x  x   x x   x x  x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Önállóság     x   x  x  x x    

Döntésképesség x  x  x   x  x  x  x x  

Pontosság     x   x  x  x  x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Határozottság  x   x   x x  x  x    

Kapcsolatteremtő készség x    x   x x  x  x   x 

Meggyőzőkészség      x  x x  x  x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Lényegfelismerés (lényeglátás)  x   x   x x  x  x   x 

Helyzetfelismerés x    x   x x  x  x   x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás      x  x x  x  x  x  
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4. Állattartás tantárgy        136 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

Állattartással kapcsolatos átfogó alap szakismeret nyújtása, mely ismeretek 

birtokában a tanulók képesek értelmezni az állattartás, az állattenyésztés 

elméleti kérdéseit, szakszerűen elvégezni az állattenyésztési és tartási 

tevékenységet.  

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika és biológia közismereti tartalmak 

Műszaki ismeretek szakmai tartalmak 

 

4.3. Témakörök  

 

4.3.1. Az állati test felépítése és működése  16 óra 

Az állati test kémiai és biológiai felépítése, testtájékok 

A mozgás szervrendszere 

Az emésztő készülék 

Hím- és női ivarszervek és működésük 

A tojás képződése 

A tőgy anatómiája, tejképződés és tejleadás 

 

4.3.2. Az állattenyésztés alapfogalmai, értékmérő tulajdonságok   

      10 óra 

Állattenyésztési alapfogalmak 

Külső értékmérő tulajdonságok 

Belső értékmérő tulajdonságok (tejtermelő-, hústermelő-, tojástermelő-, 

gyapjútermelő-, erőtermelő képesség, egyéb belső értékmérő 

tulajdonságok) 

A termékenység és szaporaság mutatói 

 

4.3.3. A gazdasági állatok szaporítása, a nemesítés folyamat 

                                                                                                       10 óra 

A szaporítás alapfogalmai: ivarzás, ivar- és tenyészérettség, pároztatási 

módok, vemhesség, ellés 

A nemesítés folyamata: törzskönyvezés, tenyészkiválasztás és 

tenyészérték becslés, tenyésztési eljárások (fajtatiszta tenyésztés, 

keresztezés) 

 

4.3.4. A gazdasági állatok környezeti igénye és elhelyezése, gondozása  

     8 óra 

A környezeti igény és biztosítása: hőmérséklet igény, páratartalom 

szabályozása, levegőmozgás szabályozása, fényigény 
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Az állatok elhelyezésének alapfogalmai: tartási módok, az istálló 

berendezése, felszerelései, tartozékai 

Az állatok gondozása 

Az állatok viselkedése 

 

4.3.4.1. Takarmányozástani alapfogalmak, a takarmányok csoportosítása 

                                             10 óra 

A takarmányok alkotórészei 

A takarmányok csoportosítása 

A takarmányok emészthetősége, értéksülése és táplálóértéke 

A takarmányok tartósítása és tárolása 

 

4.3.5. Munka-, tűz- és környezetvédelem az állattartásban          8 óra 

A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat állattenyésztési és tartási 

vonatkozásai 

Az állattartás és takarmány tárolás tűzrendészeti követelményei 

Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot környezetvédelmi 

vonatkozásai az állattartásban 

A Kölcsönös Megfeleltetés környezetvédelmi vonatkozásai az 

állattartásban 

  

  

4.3.6. Állategészségügyi- és állathigiéniai alapfogalmak  10 óra 

Állattartás és állati termék termelés higiéniai előírásai 

A takarmányozás higiéniai előírásai 

A beteg állat életjelenségei és felismerésük 

A gyakoribb állatbetegségek megelőzése, ellátása 

  

  

4.3.7. A szarvasmarha tenyésztése és tartása    12 óra 

A szarvasmarha elnevezése kor, ivar és hasznosítás szerint 

A szarvasmarha faji sajátosságai, értékmérő tulajdonságai, fajtái 

A szarvasmarha szaporítása, borjúnevelés, felnevelés 

A tejtermelő tehenek tartása és takarmányozása 

A hízómarha tartása és takarmányozása 

Fejés és tejkezelés 

Tejvizsgálatok 

  

  

4.3.8. A sertés tenyésztése és tartása     12 óra 

A sertés elnevezése kor, ivar és hasznosítás szerint 

A sertés faji sajátosságai, értékmérő tulajdonságai, fajtái 

A sertés szaporítása, a malacnevelés, a sertés hízlalása 
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A sertés takarmányozása 

A sertés ápolása, elhelyezése, gondozása 

  

  

4.3.9. A ló tenyésztése és tartása     10 óra 

A ló elnevezése kor, ivar és hasznosítás szerint 

A ló faji sajátosságai, értékmérő tulajdonságai, fajtái 

A ló szaporítása, csikónevelés 

A ló takarmányozása 

A ló ápolása, gondozása 

  

  

4.3.10. A juh és a kecske tenyésztése és tartása   12 óra 

A juh elnevezése kor, ivar és hasznosítás szerint 

A juh faji sajátosságai és értékmérő tulajdonságai, fajtái 

A juh szaporítása, báránynevelés, felnevelés, hízlalás 

A juh takarmányozása 

A juh ápolása és gondozása 

A kecske értékmérő tulajdonságai 

A kecske szaporítása és felnevelése 

A kecske takarmányozása és gondozása 

  

  

4.3.11. A baromfi-félék tenyésztése és tartása    10 óra 

A tyúk elnevezése kor, ivar és hasznosítás szerint 

A tyúk értékmérő tulajdonságai, fajtái 

A pecsenyecsirke elhelyezése, gondozása, takarmányozása 

Az árutojás termelő tyúk elhelyezése, gondozása, takarmányozása, 

árutojás kezelés 

A vízi szárnyasok (lúd, kacsa) tartása és takarmányozása 

Egyéb baromfi fajok (gyöngytyúk, pulyka) tartása és takarmányozása 

  

  

4.3.12. Legeltetés, az ökológiai gazdálkodás lehetőségei az állattartásban  8 óra 

A legeltetés módjai 

A legelő ápolása 

A legeltetés természetvédelmi vonatkozásai 

Átállás ökológiai állattartásra, termékminősítés intézményei és módjai 

Az ökológiai állattartás feltételei, előírásai 
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4.4. A képzés javasolt helyszíne  

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek   

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

5. Állattartási gyakorlatok tantárgy     380 óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

Képessé tenni a szakképzésben résztvevőket az állattenyésztési munkák önálló 

végrehajtására, családi vagy magángazdálkodói keretek között a piaci 

igényeknek megfelelő állati termék előállítására. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika és biológia közismereti tartalmak 

Műszaki ismeretek szakmai tartalmak 

 

 

5.3. Témakörök  

 

5.3.1. Az állati test felépítése, általános állattenyésztési gyakorlatok 

                  36 óra 

Bonctani alapgyakorlatok: a főbb szövetek és szervek felismerése, 

működése 

Állattartó gazdaság megismerése: 

Alapvető tartási és takarmányozási módok 

Állat fajok, fajták, hasznosítási típusok felismerése 

Állat csoportok kialakításának szempontjai, állatlétszám 

korcsoportonként 

Tenyészcél, főbb termelési mutatók 

A gazdaság napi és időszakos munkarendje 

A külső testalakulás és a hasznosítás összefüggése: 

Testtájékok felismerése 

Küllemi bírálat, küllem megítélése fajonként, hasznosítási irányonként 

Ivarjellegek meghatározása 

Az állatok jelölése, jelölési módszerek, azonosítás 
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Az ivarzó állat felismerése, a termékenyítés módszerei, a vemhesség jelei 

A közeledő ellés/fialás jelei, előkészület az ellésre/fialásra 

Az elletés/fiaztatás munkafolyamata 

Az állatok testtömegének megállapítása becsléssel és méréssel 

Az állatok megközelítése, megfogása, vezetése, hajtása, rögzítése, 

megfékezése 

A szelíd, gondos, szakszerű bánásmód alapelvei és begyakorlásuk 

  

 

  

5.3.2. Takarmányozástani gyakorlatok    36 óra 

A takarmányok felismerése, jellemzőik, érzékszervi minősítésük 

Az egyes állatfajokkal etethető takarmányok csoportosítása 

A takarmányok etetésre történő előkészítése 

A takarmányok kiadagolása 

Takarmányok tartósítása, tárolása 

A takarmányadag tervezés alapelveinek megismerése 

  

  

5.3.3. Szarvasmarha tartási és tenyésztési gyakorlatok  68 óra 

A szarvasmarhatartó gazdaság megismerése: 

A gazdaság elrendezése, épületei 

Az istálló típusai és berendezésük (etető-, itató-, trágyaeltávolító- 

berendezések) 

A fejőház felépítése és berendezései, fejőgép típusok 

Tenyésztési és termelési paraméterek, azok dokumentálása 

Szarvasmarha tartási és tenyésztési munkákban való részvétel: 

A tenyésztési, takarmányozási, a hízlalási és tartási módok megismerése 

Fejés és tejvizsgálat végzése, tej mintavétel 

Napirend szerinti munkák végzése 

Időszakos ápolási munkák végzése 

A szarvasmarha szaporítása: 

Az ivarzás jeleinek felismerése, a termékenyítés optimális idejének a 

meghatározása 

Segédkezés az inszeminálási munkákban 

A vemhesség megállapításának módszerei, a várható ellés idejének a 

meghatározása 

Ellési előkészületek, segédkezés az ellésben: 

Az ellés jeleinek felismerése 

Az ellető hely, a tehén felkészítése az ellésre 

Az ellető személy felkészülése az ellésre, anyagok és eszközök 

előkészítése 

Az ellés szakszerű levezetése 
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Az újszülött borjú és az anya ellátása 

Takarmányadag összeállítása tejelő- és hízó marha számára „kézzel” és 

számítógépes program segítségével 

A szarvasmarha tartás balesetvédelmi és tűzrendészeti berendezéseinek, 

eszközeinek megismerése 

A trágya tárolás és kezelés eszközei és berendezései 

  

 

5.3.4. Sertés tartási és tenyésztési gyakorlatok  58 óra 

A sertés tartási és tenyésztési munkáiban való részvétel: 

A tenyésztési, a takarmányozási, a hízlalási és a tartási módszerek 

magismerése 

Az istálló berendezések működtetése 

A napirend szerinti és időszakos ápolási munkák végzése 

Termelési adatok megismerése és dokumentálása 

A sertés szaporítása: 

Az ivarzás jeleinek felismerésének gyakorlása 

A termékenyítés optimális időpontjának meghatározása 

A fedeztetés, búgatás és a mesterséges termékenyítés munkái 

A fialás előkészítése és levezetése 

Takarmányadag összeállítása különböző korcsoportok részére 

számítógépes program segítségével 

 

5.3.5. Juh- és kecsketartási és tenyésztési gyakorlatok  58 óra 

A juhtenyésztési, takarmányozási, hízlalási és tartási módszereinek 

megismerése 

A juhtartás napi és időszakos ápolási munkáiban való részvétel 

A juh termelési adatainak megismerése, dokumentálása 

Gyapjú ismeret, a bunda alkotó elemei, a gyapjú minősítése élő állaton 

A juhok takarmányozása 

Legeltetési munkákban való részvétel 

A kecske tartási és tenyésztési munkáiban való részvétel 

A kecske napi és időszakos ápolási munkáiban való részvétel 

A kecske termelési adatainak megismerése, dokumentálása 

A juh és a kecske fejése, tejkezelése 

 

5.3.6. Ló tartási és tenyésztési gyakorlatok    44 óra 

A lótartási módok megismerése 

A lóápolás eszközei és használatuk 

A lószerszám és a kocsi részei 

A ló kocsiba történő be- és kifogása, hajtás 

A ló takarmányai és takarmányozása 

A ló tenyésztése 
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A hátasló tartás és gondozás, a lovaglás és idomítás munkáinak 

megtekintése. 

A ló küllemi bírálata, a hasznosítás és a küllem közötti összefüggés 

megismerése 

 

5.3.7. Baromfi tartási és tenyésztési gyakorlatok   44 óra 

Árutojás termelő gazdaság megismerése: 

A tartási, takarmányozási módszerek megismerése 

A baromfitelep berendezései, üzemeltetésük 

A napirend szerinti munkaműveletek elvégzése 

Étkezési tojás gyűjtése, válogatása, áruvá készítése 

Termelési adatok gyűjtése, dokumentálása 

Pecsenyecsirke nevelő gazdaság megismerése: 

A tartási, takarmányozási módszerek megismerése 

A baromfitelep berendezései, üzemeltetésük 

A napirend szerinti munkaműveletek elvégzése 

Termelési adatok gyűjtése, dokumentálása 

  

5.3.8. Állategészségügyi és higiéniai gyakorlatok   36 óra 

Állattartó gazdaság állategészségügyi technológiája, dokumentációja 

Gazdasági állatok klinikai alapértékeinek mérése 

A beteg állat felismerése, elkülönítése 

Az állattartásban alkalmazott fertőtlenítő szerek és használatuk 

Istálló takarítása és fertőtlenítése 

Segédkezés az állatorvosi beavatkozás közben 

  

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne  

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

5.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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4.7 A 10998-12  azonosító számú Növénytermesztés megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
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A 10998-12 azonosító számú, Növénytermesztés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a 

témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

10998-12 Növénytermesztés  

Növénytermesztés 
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FELADATOK 

Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt  x x        x x   x  x x  x x 

Támogatást igényel           x x  x x   x x  

Talajművelést végez      x x  x x x x   x  x  x x  

Vetést, ültetést végez      x x x x x x x  

Tápanyagpótlást végez    x x x x x x x x x  

Károsítók ellen védekezik      x x x x x x x  

Növényápolást végez      x x x x x x x  

Betakarítja a termést       x x x x x x x 

Elsődleges terménykezelést és tárolást végez             x 

Termények tartósítását végzi       x    x  x 
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Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez       x x x x x x x 

Környezetkímélő gazdálkodást folytat       x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Agrometeorológia  x x                   

A talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai     x  x               

Talajrendszertan, talajtípusok   x x          

Talajvédelem: erózió és defláció   x x          

Tápanyag-utánpótlás    x          

Talajművelés (eszközök, azok munkája, talajművelési 

rendszerek) 
  x 

 
x 

x x 
x x x x 

x  

Talajhasználat  x x    x x x x x x  

Vetés    x  x x x x x x x  

Növényápolás     x x x x x x x x  

Termények betakarítása, tartósítása, tárolása      x x x x x x x x 

Gabonafélék (búza, árpa, rozs, zab, kukorica) ökológiai 

igényei és termesztése 
   

 
 

 x 
    

  

Gyökér- és gumós növények (cukorrépa, burgonya) 

ökológiai igényei és termesztése 
   

 
 

  
 x   

  

Hüvelyesek (szója, takarmányborsó) ökológiai igényei és 

termesztése 
   

 
 

  
x    

  

Ipari növények (napraforgó, repce) ökológiai igényei és 

termesztése 
   

 
 

  
  x  

  

Szálas takarmánynövények (lucerna, vöröshere, 

takarmánykeverékek) ökológiai igényei és termesztése 
   

 
 

  
   x 

x  

Gyepgazdálkodás            x  

A növénytermesztés munka-, tűz- és környezetvédelme      x x x x x x x  

A növénytermesztési munkák tervezése, szervezése      x x x x x x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 Szakmai nyelvű beszédkészségek   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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 Önállóság       x x  x x x  x  x  x x  

Döntésképesség           x x  x  x   x x  

Pontosság x  x   x   x x x  x  x  x x    

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Tömör fogalmazás készsége   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerekben való gondolkodás      x     x  x x  x   x x  

Lényegfelismerés (lényeglátás)  x x  x  x  x x x  x x  x  x  x x 

Módszeres munkavégzés        x  x x  x  x  x  x x x 
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A 10998-12 azonosító számú, Növénytermesztés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a 

témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

10998-12 Növénytermesztés  

Növénytermesztés gyakorlat 
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FELADATOK 

Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt x   x      x x x x x x x 

Támogatást igényel       x x x x x x x x  

Talajművelést végez    x      x x x x x x x 

Vetést, ültetést végez      x x x x x x x 

Tápanyagpótlást végez     x x x x x x x x 

Károsítók ellen védekezik     x x x x x x x x 

Növényápolást végez     x x x x x x x x 

Betakarítja a termést      x x x x x x x 

Elsődleges terménykezelést és tárolást végez            x 

Termények tartósítását végzi            x 
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Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez    x x x x x x x x x 

Környezetkímélő gazdálkodást folytat x x x x x x x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Agrometeorológia  x x                  

A talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai     x  x              

Talajrendszertan, talajtípusok   x x         

Talajvédelem: erózió és defláció   x x         

Tápanyag-utánpótlás    x         

Talajművelés (eszközök, azok munkája, talajművelési 

rendszerek) 
  x 

 
x 

x x 
x x x x 

x 

Talajhasználat  x x    x x x x x x 

Vetés    x  x x x x x x x 

Növényápolás     x x x x x x x x 

Termények betakarítása, tartósítása, tárolása      x x x x x x x 

Gabonafélék (búza, árpa, rozs, zab, kukorica) ökológiai 

igényei és termesztése 
   

 
 

 x 
    

 

Gyökér- és gumós növények (cukorrépa, burgonya) 

ökológiai igényei és termesztése 
   

 
 

  
 x   

 

Hüvelyesek (szója, takarmányborsó) ökológiai igényei 

és termesztése 
   

 
 

  
x    

 

Ipari növények (napraforgó, repce) ökológiai igényei és 

termesztése 
   

 
 

  
  x  

 

Szálas takarmánynövények (lucerna, vöröshere, 

takarmánykeverékek) ökológiai igényei és termesztése 
   

 
 

  
   x 

x 

Gyepgazdálkodás            x 

A növénytermesztés munka-, tűz- és környezetvédelme      x x x x x x x 

A növénytermesztési munkák tervezése, szervezése      x x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Szakmai nyelvű beszédkészségek  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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Önállóság  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Döntésképesség  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Pontosság  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Tömör fogalmazás készsége  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerekben való gondolkodás    x  x  x  x  x  x  x  x     

Lényegfelismerés (lényeglátás)    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Módszeres munkavégzés  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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6. Növénytermesztés tantárgy       104 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan átfogó növénytermesztési 

ismertek nyújtása, melynek elsajátítása révén képesek lesznek a hazánkban 

jelentős szántóföldi növények termesztésére. A tantárgy keretein belül 

megismerkednek a legfontosabb technológiai fogásokkal, gépekkel, képesek 

lesznek azok alkalmazására, kezelésére, javítására. Megismerkednek a 

szántóföldi növények betakarítási módjaival, tárolásukkal. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika és biológia közismereti tartalmak 

Műszaki ismeretek szakmai tartalmak 

 

6.3. Témakörök  

 

6.3.1. A növény és környezete, éghajlattani ismeretek 4 óra 

Élő- és élettelen környezeti tényezők 

Az időjárás elemei, alakulásuk hazánkban 

Hazánk agrometeorológiai jellemzői 

Védekezés az időjárás káros hatásaival szemben 

 

 

6.3.2. Talajtani ismeretek     6 óra 

A talajképződés folyamata 

A talajok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai 

A talajok osztályozása, talajrendszertan 

Talajjavítás és talajvédelem 

 

 

6.3.3. Talajművelés és talajművelési rendszerek  9 óra 

A talajművelés alapműveletei 

Az ekék és munkájuk 

A tárcsák típusai és munkájuk 

A talajmaró és munkája 

A kultivátorok és munkájuk 

A mélylazítók és munkájuk 

A boronák és munkájuk 

A hengerek és munkájuk 

A simítók és munkájuk 

A kombinált talajművelő gépek 

A talajművelési rendszerek, csoportosításuk és munkaműveleteik 

Talajhasználat, vetésváltás, vetésforgó 



Pedagógiai Program                                        Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola 

 165 

 

 

6.3.4. Tápanyag utánpótlás     8 óra 

A trágyaanyagok csoportosítása 

A szerves trágyák tulajdonságai és használatuk 

A műtrágyák tulajdonságai, típusai és használatuk 

 

6.3.5. A növények szaporítása és vetése   4 óra 

Vetőmag előállítás, a vetőmag értékmérő tulajdonságai 

Vetőmag előkészítése vetésre 

A vetés ideje, módjai 

A vetőmagmennyiséget befolyásoló tényezők, vetőmagmennyiség 

kiszámolása 

A vetés munkafolyamatai 

 

6.3.6. Növényápolás      5 óra 

Öntözési ismeretek, az öntözés szerepe, feltételei, öntözési módok 

A talajápolás jelentősége, módjai, talajápolási munkák 

Növényvédelem, károsítók elleni védekezés módjai 

Vegyszeres növényvédelem 

A növényvédő szerek csoportosítása 

Vegyszeres gyomszabályozás 

 

6.3.7. A gabonafélék termesztéstechnológiája  16 óra 

Az őszi és tavaszi búzatalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, 

ápolása, betakarítása 

Az őszi és tavaszi árpatalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, 

ápolása, betakarítása 

A zabtalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A rozstalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A kukoricatalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

A tritikáletalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

 

 

6.3.8. A hüvelyes növények termesztéstechnológiája 10 óra 

A borsótalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A szójatalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A babtalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A lencsetalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A csillagfürttalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 
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6.3.9. A gyökér- és gumós növények termesztéstechnológiája 

                                                                                                     10 óra 

A burgonyatalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

A cukorrépatalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

 

 

6.3.10. Az ipari növények termesztéstechnológiája  12 óra 

A napraforgótalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

Az őszi káposztarepce-talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, 

ápolása, betakarítása 

A fehér mustártalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

 

6.3.11. A szálastakarmányok és tömegtakarmányok 

termesztéstechnológiája                       8 óra 

A lucernatalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

A vörös heretalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

A szudánifűtalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

A silókukorica és a silóciroktalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, 

ápolása, betakarítása 

 

6.3.12. Gyepgazdálkodási ismeretek               6 óra 

Új gyepek telepítése, a gyepalkotók kiválasztása, tápanyagellátás, 

talajelőkészítés, telepítés 

A gyepek ápolása, termőképességük fokozása 

A széna- és szenázskészítés technológiája 

 

 

6.3.13. Betakarítás és tartósítás, termények tárolása  6 óra 

A betakarítás módjai és eszközei 

A termények tartósításának lehetőségei 

A termények tárolása 

 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne  
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6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

7. Növénytermesztési gyakorlatok tantárgy    380 óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan átfogó növénytermesztési 

ismertek nyújtása, melynek elsajátítása révén képesek lesznek a hazánkban 

jelentős szántóföldi növények termesztésére. A tantárgy keretein belül 

megismerkednek a legfontosabb technológiai fogásokkal, gépekkel, képesek 

lesznek azok alkalmazására, kezelésére, javítására. Megismerkednek a 

szántóföldi növények betakarítási módjaival, tárolásukkal. 

 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika és biológia közismereti tartalmak 

Műszaki ismeretek szakmai tartalmak 

 

7.3. Témakörök  

 

7.3.1. Talajtani ismeretek a gyakorlatban   20 óra 

Az egyes talajtípusok felismerése 

Egyszerű talajvizsgálati módszerek és alkalmazásuk 

Talajjavítási és talajvédelmi eljárások megismerése 

 

7.3.2. Talajművelés és talajművelési rendszerek  40 óra 

Az ekék használata 

A tárcsák használata 

A talajmaró használata 

A kultivátorok használata 

A mélylazítók használata 

A boronák használata 

A hengerek használata 

A simítók használata 
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A kombinált talajművelő gépek használata 

 

7.3.3. Tápanyag utánpótlás     20 óra 

A szerves trágyák kijuttatása, bedolgozásának módjai, ideje 

A műtrágyák kijuttatása, a műtrágyaszórók használata 

A műtrágyák bedolgozása a talajba 

Folyékony műtrágyák kijutatásának gyakorlati oldala 

 

  

7.3.4. A növények szaporítása és vetése   20 óra 

Vetőmag előkészítése vetésre 

A vetés módjai az egyes vetőgépek munkája 

A vetőmagmennyiséget befolyásoló tényezők, vetőmagmennyiség 

kiszámolása 

A vetés munkafolyamatai 

 

7.3.5. Növényápolási gyakorlatok    20 óra 

Az öntözőberendezések működése, telepítése 

A talajápolási munkák elvégzése 

A növényvédő szerek használata, keverése, kijuttatása, biztonsági 

előírások 

A növényápolás gépeinek eszközeinek használata megismerése 

 

7.3.6. A gabonafélék termesztéstechnológiája   48 óra 

Az őszi és tavaszi búzatalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

Az őszi és tavaszi árpatala jelőkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

A zabtalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A rozstalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A kukoricatalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

A tritikáletalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

 

7.3.7. A hüvelyes növények termesztéstechnológiája 40 óra 

A borsótalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A szójatalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A babtalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A lencsetalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A csillagfürttalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 
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7.3.8. A gyökér- és gumós növények termesztéstechnológiája  

                                                                                                     40 óra 

A burgonyatalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

A cukorrépatalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

 

 

 

7.3.9. Az ipari növények termesztéstechnológiája  40 óra 

A napraforgótalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

Az őszi káposztarepce talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

A fehér mustártalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

 

 

7.3.10. A szálastakarmányok és tömegtakarmányok 

termesztéstechnológiája                 40 óra 

A lucernatalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A vörös heretalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

A szudánifűtalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

A silókukorica és a silóciroktalaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, 

ápolása, betakarítása 

 

7.3.11. Gyepgazdálkodási ismeretek    40 óra 

Gyepek talajelőkészítése, telepítése 

A gyepek ápolása, termőképességük fokozása 

A széna- és szenázskészítés technológiája 

Gyepművelő eszközök és gépek munkájának megismerése 

 

7.3.12. Betakarítás és tartósítás, termények tárolása   24 óra 

A betakarítás módjai és eszközei 

A termények tartósításának lehetőségei 

A termények tárolása 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne  

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

7.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

4.8 A 10999-12 azonosító számú Kertészet megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
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A 10999-12 azonosító számú, Kertészeti alapok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

10999-12 Kertészeti alapok 
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Á
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FELADATOK 

 Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt X            X          

 Támogatást igényel X            X          

 Kertészeti növényeket szaporít, oltást szemzést végez              X  X   X X  X 

Szőlőt, gyümölcsöst telepít          X X X X X 
Szőlő, gyümölcs ültetvények tápanyag-utánpótlását végzi         X X X X X X 
Szőlőt, gyümölcsöst gondoz         X X X X X X 
Termésbecslést végez         X X X X X X 
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Tápanyag-utánpótlást végez  X X X X X X X  X X X X X 
Öntözést végez  X X X X X X X  X X X X X 
Gyümölcsöt, szőlőt, zöldségnövényt betakarít  X X X X X X X  X X X X X 
Szabadföldi zöldségtermesztést folytat  X X X X X X X       

Zöldségnövényt ápol  X X X X X X X       

Zöldségnövényt hajtat  X X X X X X X       

Gyümölcsöt, zöldséget válogat, osztályoz, csomagol  X X X X X X X  X X X X X 
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez X X X X X X X X X X X X X X 
Környezetkímélő gazdálkodást folytat X X X X X X X X X X X X X X 
Kertészeti munkákat tervez és szervez X X X X X X X X X X X X X X 

SZAKMAI ISMERETEK 

A gyümölcstermő növények csoportosítása, környezeti 

igényei 

 
      

  
  

 X X X X X X 

A gyümölcstermő növények részei         X X X X X X 
A gyümölcstermő növények szaporításának módjai         X X X X X X 
Ültetvények létesítése         X X X X X X 
Öntözés módjai         X X X X X X 
Öntözés eszközei, gépei         X X X X X X 
Fiatal és termő ültetvények gondozása         X X X X X X 
A gyümölcs betakarítása, kezelése, csomagolása, tárolása         X X X X X X 
A szőlő környezeti igénye              X 

A szőlő növény részei              X 

A szőlő szaporítási módjai              X 

A szőlő telepítése              X 

A fiatal és termő ültetvények gondozása         X X X X X X 
A szőlő betakarítása              X 

A zöldségfélék csoportosítása, környezeti igénye X X X X X X X        

A zöldségfélék termesztési módjai, termesztő 

létesítmények 

X 
X X X 

X X 
X 

  
    

 

A zöldségfélék szaporítási módjai X X X X X X X        

A talaj-előkészítés, tápanyag-gazdálkodás, vetés X X X X X X X        

Ápolási munkák (hajtatott zöldségek különleges ápolási  X X X X X X        
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munkái) 

Zöldségnövények betakarítása, áru-előkészítése, kezelése, 

tárolása, egyszerűbb tartósítási eljárások 

 X X X X X X   
        

 

Támogatások igénylésének módjai, lehetőségei X X X X X X X X X X X X X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Számítógép használat X    X X  X    X           

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban X X X X X X X X X X X X X X 
Szakmai nyelvű beszédkészség X X X X X X X X X X X X X X 
Mennyiségérzék X X X X X X X X X X X X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság X X X X X X X X X X X X X X 

Döntésképesség X X X X X X X X X X X X X X 

Pontosság X X X X X X X X X X X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság X X X X X X X X X X X X X X 

Kapcsolatteremtő készség X           X           

Irányítási készség X           X           

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás X           X           

Problémamegoldás, hibaelhárítás X X X X X X X X           
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10999-12 Kertészeti alapok 

Kertészeti gyakorlatok 
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FELADATOK 

 Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt X X X X X X X          

 Támogatást igényel X X X X X X X X X X X X 
 Kertészeti növényeket szaporít, oltást szemzést végez           X  X   X X  X 

Szőlőt, gyümölcsöst telepít        X X X X X 
Szőlő, gyümölcs ültetvények tápanyag-utánpótlását végzi       X X X X X X 
Szőlőt, gyümölcsöst gondoz       X X X X X X 
Termésbecslést végez       X X X X X X 
Tápanyag-utánpótlást végez X X X X X X  X X X X X 
Öntözést végez X X X X X X  X X X X X 
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Gyümölcsöt, szőlőt, zöldségnövényt betakarít X X X X X X  X X X X X 
Szabadföldi zöldségtermesztést folytat X X X X X X       

Zöldségnövényt ápol X X X X X X       

Zöldségnövényt hajtat X X X X X X       

Gyümölcsöt, zöldséget válogat, osztályoz, csomagol X X X X X X  X X X X X 
Munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez X X X X X X X X X X X X 
Környezetkímélő gazdálkodást folytat X X X X X X X X X X X X 
Kertészeti munkákat tervez és szervez X X X X X X X X X X X X 

SZAKMAI ISMERETEK  

A gyümölcstermő növények csoportosítása, környezeti 

igényei 
      

  
  

 X X X X X 

A gyümölcstermő növények részei        X X X X X 
A gyümölcstermő növények szaporításának módjai        X X X X X 
Ültetvények létesítése        X X X X X 
Öntözés módjai        X X X X X 
Öntözés eszközei, gépei        X X X X X 
Fiatal és termő ültetvények gondozása        X X X X X 
A gyümölcs betakarítása, kezelése, csomagolása, tárolása        X X X X X 
A szőlő környezeti igénye            X 

A szőlő növény részei            X 

A szőlő szaporítási módjai            X 

A szőlő telepítése            X 

A fiatal és termő ültetvények gondozása        X X X X X 
A szőlő betakarítása            X 

A zöldségfélék csoportosítása, környezeti igénye X X X X X X X      

A zöldségfélék termesztési módjai, termesztő 

létesítmények 
X X X 

X X 
X 

X 
    

 

A zöldségfélék szaporítási módjai X X X X X X X      

A talaj-előkészítés, tápanyag-gazdálkodás, vetés X X X X X X X      

Ápolási munkák (hajtatott zöldségek különleges ápolási 

munkái) 
X X X 

X X 
X 

X 
    

 



Pedagógiai Program                                        Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola 

 176 

 

Zöldségnövények betakarítása, áru-előkészítése, kezelése, 

tárolása, egyszerűbb tartósítási eljárások 
X X X 

X X 
X 

X 
        

 

Támogatások igénylésének módjai, lehetőségei X X X X X X X X X  X  X  X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Számítógép használat X X X X X X X X X  X  X  X 

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban X X X X X X X X X  X  X  X 

Szakmai nyelvű beszédkészség X X X X X X X X X  X  X  X 

Mennyiségérzék X X X X X X X X X  X  X  X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Önállóság X X X X X X X X X  X  X  X 

Döntésképesség X X X X X X X X X  X  X  X 

Pontosság X X X X X X X X X  X  X  X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Határozottság X X X X X X X X X  X  X  X 

Kapcsolatteremtő készség X X X X X X X X X  X  X  X 

Irányítási készség X X X X X X X X X  X  X  X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Logikus gondolkodás X X X X X X X X X  X  X  X 

Problémamegoldás, hibaelhárítás X X X X X X X X X  X  X  X 
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8. Kertészet         104 óra 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan átfogó kertészeti ismertek 

nyújtása, melynek elsajátítása révén képesek lesznek a hazánkban leismertebb 

zöldségfélék, gyümölcstermő növények és a szőlő termesztésére. A tantárgy 

keretein belül megismerkednek a legfontosabb technológiai fogásokkal, 

gépekkel, képesek lesznek azok alkalmazására, kezelésére, javítására. 

Megismerkednek a zöldségek, gyümölcsök betakarítási módjaival, 

tárolásukkal és áruvá készítésükkel. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia tantárgyi ismeretek 

Műszaki ismeretek szakmai tartalmak 

 

8.3. Témakörök  

 

8.3.1. Általános zöldségtermesztési ismeretek  5 óra 

A zöldség fogalma, jellemzői, csoportosítása, a zöldségnövények 

felépítése, csoportosítása 

A zöldségfélék szaporítása 

A termesztés helyének kiválasztása, előkészítése 

A zöldségfélék ápolása 

A zöldségfélék betakarítása 

A zöldségfélék áruvá készítése, tárolása 

 

8.3.2. Burgonyafélék termesztéstechnológiája  6 óra 

A szabadföldi és hajtatott paradicsom termesztése 

A szabadföldi és hajtatott paprika termesztése 

 

8.3.3. A káposztafélék termesztéstechnológiája  6 óra 

A szabadföldi fejes káposzta termesztése 

A szabadföldi és hajtatott karfiol termesztése 

A szabadföldi és hajtatott karalábé termesztése 

  

8.3.4. A kabakosok termesztése     6 óra 

Az uborka szabadföldi termesztése 

A hajtatott uborka termesztése 

A főzőtökfélék termesztése 

A sütőtök termesztése 

 

8.3.5. A gyökérzöldségfélék termesztése   7 óra 

A sárgarépa szabadföldi és hajtatásos termesztése 
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A petrezselyem szabadföldi termesztése 

A zeller szabadföldi és hajtatásos termesztése 

A cékla szabadföldi termesztése 

A retekfélék hajtatásos és szabadföldi termesztése 

  

8.3.6. A hüvelyesek termesztése    6 óra 

A zöldborsó szabadföldi termesztése 

A zöldbab szabadföldi termesztése 

 

8.3.7. A hagymafélék termesztése    6 óra 

A vöröshagyma szabadföldi termesztése 

A fokhagyma szabadföldi termesztése 

 

8.3.8. A levélzöldségek termesztése    6 óra 

A fejes saláta hajtatásos és szabadföldi termesztése 

A spenót hajtatásos és szabadföldi termesztése 

A sóska hajtatásos és szabadföldi termesztése 

 

8.3.9. Általános gyümölcstermesztési ismeretek  12 óra 

A gyümölcstermesztés jelentősége, helyzete 

A gyümölcstermő növények csoportosítása, részei 

A gyümölcstermő növények szaporítása 

A gyümölcsös gondozása, betakarítás 

A gyümölcs áruvá készítése 

  

8.3.10. Az almagyümölcsűek termesztéstechnológiája 12 óra 

Az alma termesztése 

A körte termesztése 

A birs termesztése 

  

8.3.11. A csonthéjas gyümölcsűek termesztéstechnológiája 5 óra 

Az őszibarack és a nektarin termesztése 

A kajszi termesztése 

A cseresznye és a meggy termesztése 

A szilva termesztése 

 

8.3.12. A bogyós gyümölcsűek termesztéstechnológiája 5 óra 

A málna termesztése 

A ribiszke termesztése 

A szamóca termesztése 

A köszméte termesztése 

A szeder termesztése 

A bodza termesztése 
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8.3.13. Szőlőtermesztési ismeretek és technológiák  18 óra 

A szőlőnövény részei, környezeti igénye 

A szőlő szaporítása, a szaporítás módjai 

A szőlő művelése és metszésmódjai 

A csemege és borszőlő betakarítása 

 

8.3.14. A szőlő feldolgozása, alapvető pinceműveletek 4 óra 

A fehér- és vörösborszőlő feldolgozása 

A must és a bor kezelése 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne  

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

9. Kertészeti gyakorlatok      344 óra 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan átfogó kertészeti ismertek 

nyújtása, melynek elsajátítása révén képesek lesznek a hazánkban leismertebb 

zöldségfélék, gyümölcstermő növények és a szőlő termesztésére. A tantárgy 

keretein belül megismerkednek a legfontosabb technológiai fogásokkal, 

gépekkel, képesek lesznek azok alkalmazására, kezelésére, javítására. 

Megismerkednek a zöldségek, gyümölcsök betakarítási módjaival, 

tárolásukkal és áruvá készítésükkel. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematikai és biológia tantárgyi ismeretek 

Műszaki ismeretek szakmai tartalmak 

 

9.3. Témakörök  

 

9.3.1. Burgonyafélék termesztéstechnológiája  44 óra 
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A szabadföldi és hajtatott paradicsom termesztésének gyakorlati 

ismeretei  

A szabadföldi és hajtatott paprika termesztésének gyakorlati ismeretei 

 

9.3.2. A káposztafélék termesztéstechnológiája  37 óra 

A szabadföldi fejes káposzta termesztésének gyakorlati ismeretei 

A szabadföldi és hajtatott karfiol termesztésének gyakorlati ismeretei 

A szabadföldi és hajtatott karalábé termesztésének gyakorlati ismeretei 

 

9.3.3. A kabakosok termesztése     15 óra 

Az uborka szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei 

A hajtatott uborka termesztésének gyakorlati ismeretei  

A főzőtökfélék termesztésének gyakorlati ismeretei 

A sütőtök termesztésének gyakorlati ismeretei 

 

9.3.4. A gyökérzöldségfélék termesztése   38 óra 

A sárgarépa szabadföldi és hajtatásos termesztésének gyakorlati 

ismeretei 

A petrezselyem szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei  

A zeller szabadföldi és hajtatásos termesztésének gyakorlati ismeretei 

A cékla szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei 

A retekfélék hajtatásos és szabadföldi termesztésének gyakorlati 

ismeretei 

 

9.3.5. A hüvelyesek termesztése    16 óra 

A zöldborsó szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei 

A zöldbab szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei 

 

9.3.6. A hagymafélék termesztése    31 óra 

A vöröshagyma szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei  

A fokhagyma szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei 

 

9.3.7. A levélzöldségek termesztése    16 óra 

A fejes saláta hajtatásos és szabadföldi termesztésének gyakorlati 

ismeretei 

A spenót hajtatásos és szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei  

A sóska hajtatásos és szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei 

 

9.3.8. Az almagyümölcsűek termesztéstechnológiája 47 óra 

Az alma termesztésének gyakorlati ismeretei 

A körte termesztésének gyakorlati ismeretei 

A birs termesztésének gyakorlati ismeretei 
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9.3.9. A csonthéjas gyümölcsűek termesztéstechnológiája 44 óra 

Az őszibarack és a nektarin termesztésének gyakorlati ismeretei  

A kajszi termesztésének gyakorlati ismeretei  

A cseresznye és a meggy termesztésének gyakorlati ismeretei 

A szilva termesztésének gyakorlati ismeretei . 

 

9.3.10. A bogyós gyümölcsűek termesztéstechnológiája 16 óra 

A málna termesztésének gyakorlati ismeretei  

A ribiszke termesztésének gyakorlati ismeretei 

A szamóca termesztésének gyakorlati ismeretei 

A köszméte termesztésének gyakorlati ismeretei 

A szeder termesztésének gyakorlati ismeretei 

A bodza t termesztésének gyakorlati ismeretei 

 

9.3.11. Szőlőtermesztési ismeretek és technológiák  16 óra 

A szőlő szaporításának gyakorlati ismeretei 

A szőlő művelése és metszése 

A csemege és borszőlő betakarítása 

  

9.3.12. A szőlő feldolgozása, alapvető pinceműveletek 20 óra 

Szőlőfeldolgozási gyakorlatok 

Pincék, hordók, tároló edények előkészítése 

Borkezelési és érlelési eljárások 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne  

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.
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4.9 A 11000-12 azonosító számú Mezőgazdasági géptan megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
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A 11000-12 azonosító számú, Mezőgazdasági géptan megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a 

témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

11000-12 Mezőgazdasági géptan 

Műszaki ismeretek   Műszaki ismeretek gyakorlat 
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FELADATOK 

Erőgépet karbantart         x x       

Az állattartás gépeit beállítja, karbantartja         x       x 

Munkagépeket beállít és karbantart         x  x x x x x  

Az épületeket, építményeket karbantartja         x       x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Gépészeti és építészeti anyagismeret  X              X        

Gépelemek X        X        
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Mezőgazdasági erőgépek felépítése, működése, 

karbantartása 
 X  

 
    

 X       

A talajművelés gépeinek felépítése, működése, 

karbantartása 
  X 

 
    

  X      

A tápanyag-visszapótlás gépeinek felépítése, működése, 

karbantartása 
   

X 
    

   X     

Vetés és ültetés gépeinek felépítése, működése, 

karbantartás 
   

 
X    

    X    

A növényvédelem gépeinek felépítése, működése, 

karbantartása 
   

 
 X   

     X   

Az öntözés gépeinek felépítése, működése, karbantartása      X        X   

A betakarítás gépeinek felépítése, működése, 

karbantartása 
   

 
  X  

      X  

Az állattartó telepek épületei, épületszerkezetek        X        X  

Növénytermesztési munkagépek karbantartása  X X X X X X   X X X X X X  

Állattartás gépeinek felépítése, működése, karbantartása        X        X 

Állattartás épületeinek karbantartása        X        X 

A gépüzemeltetés munka-, tűz- és környezetvédelmi 

előírásai 
   

 
    

 X X X X X X X 

Gépészeti és építészeti anyagismeret X        X        

Gépelemek  X        X       

Mezőgazdasági erőgépek felépítése, működése, 

karbantartása 
 X X 

 
    

 X X      

A talajművelés gépeinek felépítése, működése, 

karbantartása 
  X 

 
    

  X      

A tápanyag-visszapótlás gépeinek felépítése, működése, 

karbantartása 
   

X 
    

   X     

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  X  X  X          X X X      

Elemi számolási készség X X X X X X X X X X X X X X X X 
Mennyiségérzék X X X      X X X      
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság X X X             X X X X X 

Megbízhatóság       X X X   X X X X X X X X X 

Felelősségtudat X X X X X X X X X X X X X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság    X   X       X  X X X X X X X X 

Kapcsolatteremtő készség       X X   X  X  X    X X X X X 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Lényegfelismerés (lényeglátás) X X X X X X X X X X X X X X X X 

Problémamegoldás, hibaelhárítás X X X X X X X X X X X X X X X X 

Módszeres munkavégzés                X X X X X X X X 
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10. Műszaki ismeretek         72 óra 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A műszaki ismeretek tantárgy oktatása során a képzésben résztvevőknek 

el kell sajátítani a mezőgazdasági termelésben alkalmazott gépek 

üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges alapvető elméleti 

műszaki ismereteket. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika, fizika tantárgyi alapműveletek 

Állattartás, növénytermesztés és kertészet szakmai tartalma 

 

10.3. Témakörök  

 

10.3.1. Anyagismeret és gépelemek    6 óra 

Az anyagok csoportosítás, az egyes anyagcsoportok főbb tulajdonságai 

Tüzelő- és kenőanyagok  

Villamos vezetők, félvezetők és szigetelők 

A gépelemek fogalma, felosztása 

Kötőgépelemek, oldható és roncsolással oldható kötések 

Forgó mozgást közvetítő- és átszármaztató gépelemek 

 

10.3.2. Az erőgépek felépítése és működése   12 óra 

A traktorok fő szerkezeti egységei 

A motor, a teljesítmény átviteli rendszer 

Járművek kormányzása, fékezése 

Az elektromos rendszer 

Az erőgépek alváza és felépítménye 

A traktorok vonó- és függesztő berendezései 

Az erőgépek karbantartása, tárolása 

  

10.3.3. A talajművelő gépek felépítése és működése  10 óra 

Az ekék felépítése és működése 

A tárcsák felépítése és működése 

A boronák felépítése és működése 

A hengerek felépítése és működése 

A simítók felépítése és működése 

A talajlazítók felépítése és működése 

A kombinált talajművelő gépek típusai és működésük 

 

10.3.4. A tápanyag visszapótlás gépeinek felépítése és működése 

                               8 óra 

A szerves-trágyaszórás gépeinek felépítése és működése 
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Műtrágyaszóró gépek felépítése és működése 

Folyékony műtrágyaszórók felépítése és működése 

  

10.3.5. A vetés, ültetés és palántázás gépeinek felépítése és működése

                            9 óra 

Vetőgépek fajtái, felépítésük, működésük 

Szemenkénti vetőszerkezetek 

Burgonyaültető és palántázó gépek felépítése működése 

  

10.3.6. A növényvédelem gépeinek felépítése és működése  

                                                                                                      9 óra 

A vegyszeres növényvédelem gépi berendezései, felépítésük, működésük 

Permetezőgépek beállításai 

Porozó és csávázó gépek felépítése működése 

Az öntözés gépei, felépítésük és működésük 

 

10.3.7. A betakarítás gépeinek felépítése és működése 9 óra 

Szemestermény betakarító gépek felépítése és működése 

Gyökér és gumós növényeket betakarító gépek felépítése és működése 

Szálastakarmányok betakarításának gépei, eszközei, felépítésük, 

működésük 

Szállító és anyagmozgató gépek felépítése és működése 

  

10.3.8. Az állattenyésztés gépeinek felépítése és működése   9 óra 

Az állattartó telepek épületei, szerkezeti elemeik, csoportosításuk, 

felépítésük 

Etető- és itató berendezések 

Mosás és fertőtlenítés gépei 

Trágyaeltávolítás és hígtrágyakezelés gépei berendezései 

Fejés és tejkezelés gépei, berendezései 

Egyéb állattartásban alkalmazott gépek berendezések 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne  

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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11. Műszaki ismeretek gyakorlat     180 óra 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A műszaki ismeretek gyakorlat tantárgy oktatása során a képzésben 

résztvevőknek el kell sajátítani a mezőgazdasági termelésben 

alkalmazott erőgépek és alapvető munkagépek üzemeltetési, beállítási és 

karbantartási feladatait. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika, fizika tantárgyi alapműveletek 

Állattartás, növénytermesztés és kertészet szakmai tartalma 

 

11.3. Témakörök  

 

11.3.1. Anyagismeret és gépelemek    16 óra 

Az anyagok csoportosítás, az egyes anyagcsoportok főbb tulajdonságai 

Tüzelő- és kenőanyagok gyakorlati alkalmazása 

Kötőgépelemek, oldható és roncsolással oldható kötések bemutatása, 

használata 

Forgó mozgást közvetítő- és átszármaztató gépelemek bemutatása, 

használata 

  

11.3.2. Az erőgépek felépítése és működése   20 óra 

A traktorok fő szerkezeti egységei  

A motor, a teljesítmény átviteli rendszer felépítése, bemutatása 

Járművek kormányzása, fékezése 

Az erőgépek alvázának és felépítményének sajátosságai  

A traktorok vonó- és függesztő berendezéseinek használata a 

gyakorlatban 

Az erőgépek karbantartása, tárolása 

 

11.3.3. A talajművelő gépek felépítése és működése  20 óra 

Az ekék munkája, használata a gyakorlatban 

A tárcsák munkája, használata a gyakorlatban 

A boronák munkája, használata a gyakorlatban  

A hengerek munkája, használata a gyakorlatban 

A simítók munkája, használata a gyakorlatban 

A talajlazítók munkája, használata a gyakorlatban 

A kombinált talajművelő gépek munkája, használatuk a gyakorlatban 

 

 

11.3.4. A tápanyag visszapótlás gépeinek felépítése és működése 

                    16 óra 
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A szerves-trágyaszórás gépeinek használata a gyakorlatban 

Műtrágyaszóró gépek használata a gyakorlatban 

Folyékony műtrágyaszórók használata a gyakorlatban 

 

11.3.5. A vetés, ültetés és palántázás gépeinek felépítése és működése

         27 óra 

Vetőgépek használata a gyakorlatban  

Szemenkénti vetőszerkezetek használata a gyakorlatban 

Burgonyaültető és palántázó gépek használata a gyakorlatban 

 

11.3.6. A növényvédelem gépeinek felépítése és működése 27 óra 

A vegyszeres növényvédelem gépinek használata a gyakorlatban 

Permetezőgépek beállításai 

Porozó és csávázó gépek használata a gyakorlatban 

 Az öntözés gépeinek használata a gyakorlatban 

 

11.3.7. A betakarítás gépeinek felépítése és működése 27 óra 

Szemestermény betakarító gépek használata a gyakorlatban 

Gyökér és gumós növényeket betakarító gépek használata a 

gyakorlatban 

Szálastakarmányok betakarításának gépei, használatuk a gyakorlatban 

Szállító és anyagmozgató gépek használata a gyakorlatban 

 

11.3.8. Az állattenyésztés gépeinek felépítése és működése  27 óra 

Etető- és itató berendezések gyakorlati alkalmazása 

Mosás és fertőtlenítés gépeinek használata 

Trágyaeltávolítás és hígtrágyakezelés gépeinek bemutatása 

Fejés és tejkezelés gépeinek, berendezéseinek használata 

Egyéb állattartásban alkalmazott gépek, berendezések használata 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne  

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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4.10 A 11001-12 azonosító számú Agrár kereskedelem, vállalkozás és 

ügyvitel megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
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A 11001-12 azonosító számú, Agrár kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

11001-12 

Agrár kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 

Gazdálkodási ismeretek 

Gazdálkodási ismeretek 

gyakorlata 
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FELADATOK 

Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság 

működésének feltételeit  x     x    x  x   x 
     

Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelően választott 

vállalkozási forma beindításának és működésének 

feltételeit       x          

     

Üzleti tervet készít/készíttet    x            x      

A hatályos gazdasági és jogi szabályozóknak megfelelően 

működteti a vállalkozását/gazdaságát   x              
x     

Nyilvántartás(oka)t vezet        x          x    

Bizonylatot állít ki        x          x    

Támogatást igényel            x  x x       

Üzleti levelezést folytat        x          x    
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Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez        x             x 

Állatot vásárol                   x x  

Beszerzi a takarmányt                    x  

Növénytermesztéshez szükséges anyagot vásárol 

(vetőmag, műtrágya, növényvédőszer)                 
   x  

Állatot értékesít x                   x  

Terményt, terméket értékesít  x                  x  

SZAKMAI ISMERETEK 

Gyakorlati gazdasági ismeretek x                 x x x  

Számviteli alapismeretek  x       x     

Munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok  x   x    x     

A termőföldre vonatkozó szabályok    x      x x   

Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés    x        x  

Pénzügyi, pénzintézeti rendszer, pénzügyi szolgáltatások  x x      x x    

Vállalkozás pénzügyei    x x  x          x     

Egyéni vállalkozás adózása    x    x         x     

Társas vállalkozási formák (bt,, kft,) adófizetési 

kötelezettségei   x     x         
x     

A vállalkozási formák jellemzői        x              

Vállalkozás létesítése        x              

A szükséges tárgyi és személyi (munkaerő) feltételek 

kialakítása        x         
     

Az üzleti terv felépítése, tartalma, a tervezés módszerei                    x  

Pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének 

szabályai           x  x   x 
  x   

A vállalkozás működtetése  x  x     x     

Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése         x     

Az üzleti tárgyalás résztvevői, menete, kiértékelése            x  
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Nyilvántartások vezetése    x     x x    

Az üzleti levelezés szabályai             x 

Piaci ismeretek (a piac funkciói, szereplői, típusai) x           x x 

Beszerzést/vásárlást befolyásoló tényezők    x        x  

Beszerzés/vásárlás folyamata    x        x  

Értékesítési módok     x        x  

Értékesítést befolyásoló tényezők                    x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Olvasott szakmai szöveg megértése  x  x  x  x  x  x x    x     

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban  x  x  x  x  x  x x        

Szakmai nyelvű beszédkészség  x  x  x  x  x  x x         

Információforrások kezelése   x  x  x  x  x  x x    x     

Számolási készség  x    x  x         x x x x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Megbízhatóság         x        x x x x x 

Felelősségtudat    x x  x   x x  x  x  x x x x x 

Döntésképesség       x   x  x  x   x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Határozottság       x  x       x x x x x x 

Kapcsolatteremtő készség        x  x x  x        x 

Udvariasság 
    x    x             

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Lényegfelismerés (lényeglátás)  x  x  x x x x  x   

Módszeres munkavégzés   x  x     x  X  

Logikus gondolkodás  x x   x x x x x x x  
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12. Gazdálkodási ismeretek tantárgy      100 óra 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

Az önálló gazdálkodás és vállalkozás elméleti alapjainak a biztosítása 

közgazdaságtani, vállalkozási, piaci és munkajogi ismeretek elsajátításával. 

További célja a tantárgynak az agrártámogatási rendszerek elméleti 

ismereteinek az átadása..  

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika tantárgyi alapműveletek 

Állattartás, növénytermesztés és kertészet szakmai tartalma 

 

12.3. Témakörök  

 

12.3.1. Közgazdaságtani alapfogalmak     12 óra 

A termelés tényezői, a termelési tényezők szűkössége 

A szükséglet, az igény, kereslet és kínálat meghatározása 

A piac fajtái 

Ár meghatározás, az egyensúlyi ár kialakulásának tényezői 

Marketing szerepe és tartalma 

  

12.3.2. Számviteli és adózási ismeretek    12 óra 

Termelési eszközök: befektetett eszközök, forgó eszközök 

Állami költségvetés 

Adók csoportosítása és főbb jellemzőik 

Társadalombiztosítás alapfogalmai 

A termelés ráfordításai és költségei 

Önköltség számítás 

  

12.3.3. Banki, pénzügyi alapfogalmak     12 óra 

A pénz funkciói és kialakulásának története 

Az infláció fogalma 

A bankválasztás szempontjai 

Aktív, passzív és semleges bankműveletek 

A hitel fogalma 

A hitel fedezetek fajtái, hiteltörlesztés, futamidő, hitel kamat, THM 

fogalma 

Bankbetét fogalma 

Tőzsde, értékpapírok 

 

12.3.4. Vállalkozási ismeretek      12 óra 

Egyéni vállalkozás 

Családi gazdálkodás 

Gazdasági társaságok: közkereseti társaság, betéti társaság, közös 
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vállalat, egyesülés, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, 

szövetkezet 

Vállalkozások alapítása és megszüntetése 

  

12.3.5. Munkajogi ismeretek      12 óra 

A munkaszerződés 

A munkaviszony megszűnésének, megszüntetésének esetei 

A munkáltató és munkavállaló jogai és kötelezettségei, kártérítési 

felelősség 

A munkaköri leírás 

  

12.3.6. Agrártámogatási ismeretek a növénytermesztésben  20 óra 

A növénytermelés támogatásának Uniós és hazai szabályozása 

Terület és termelés alapú támogatások megismerése 

Beruházási támogatások a növénytermesztésben 

  

12.3.7. Agrártámogatási ismeretek az állattartásban   20 óra 

Az állattenyésztés és tartás támogatásának Uniós és hazai szabályozása 

Állattenyésztési és tartási támogatások megismerése 

Beruházási támogatások az állattenyésztésben 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne  

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

13. Gazdálkodási ismeretek gyakorlata tantárgy   104 óra 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

Képessé tenni a szakképzésben résztvevőket az önálló gazdálkodásra 

gyakorlati vállalkozási, piaci és adminisztrációs ismeretek átadásával. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika tantárgyi alapműveletek 

Állattartás, növénytermesztés és kertészet szakmai tartalma 

 

13.3. Témakörök  
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13.3.1. A vállalkozás működtetésének dokumentációja  20 óra 

Cégnyilvántartás és bejegyzés dokumentációja 

A személyi és tárgyi eszköz nyilvántartásai 

A termőföld és állatállomány nyilvántartása 

A munkaszerződés és munkaköri leírás 

 

13.3.2. Számviteli és pénzügyi gyakorlatok    20 óra 

Az üzleti terv, az üzleti terv felépítése, az üzleti terv követelményei 

A pénzügyi terv 

A működési (termelési) terv 

Számviteli bizonylatok, a bizonylat alaki és tartalmi kellékei 

Bizonylati, utalványozási elv 

A bizonylatok őrzése 

Pénztárkönyv, naplófőkönyv, mérleg tanulmányozása 

  

13.3.3. A termelés nyilvántartásának dokumentációja  20 óra 

A növénytermesztés és kertészet termelési mutatói és azok 

nyilvántartása 

Az állattenyésztés (szarvasmarha, ló, sertés, juh, baromfitenyésztés) 

termelési mutatói és azok dokumentálása 

A gépüzemeltetés dokumentációi 

Önköltség számítás 

  

13.3.4. Támogatások igénylése, pályázati dokumentáció és beszámoló 

         20 óra 

A növénytermesztés támogatásai és pályázatai 

Az állattartás támogatásai és pályázatai 

A pályázati kiírás tanulmányozása 

A pályázati dokumentáció felépítése, benyújtásának lehetséges módjai 

A pályázati szakmai és pénzügyi beszámoló felépítése 

Hitelszerződés tanulmányozása 

  

13.3.5. Beszerzés, értékesítés és szállítás bizonylatai   12 óra 

A számla fajtái és felépítése 

Számlavezetési és adási kötelezettség, számviteli szabályai 

A befogadott számla ellenőrzésének begyakorlása 

Szállítás dokumentációja 

A termék beszerzési és értékesítési szerződés felépítése, tartalmi 

követelményei 

  

13.3.6. Üzleti levelezés, adminisztráció     12 óra 

Üzleti levél tartalma és felépítése 
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Jelentés, kimutatás, beszámoló készítése 

Iratkezelés szabályai, dokumentációja és tárgyi eszközei 

Üzleti kommunikáció alapelvei 

  

13.4. A képzés javasolt helyszíne  

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

4.11 A 11002-12 azonosító számú Gazda kiegészítő tevékenységei  

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
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A 11002-12 azonosító számú, Gazda kiegészítő tevékenységei megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 
 

 

11002-12 

Gazda kiegészítő tevékenységei 

Kiegészítő 
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FELADATOK 

Őrzi a hagyományokat (pl. állatot vág)   x  x   x 

Falusi vendéglátást folytat  x       

SZAKMAI ISMERETEK 

A falusi vendéglátás módjai x        

A kisüzemi élelmiszertermelés és termékfeldolgozás 

sajátosságai  x x x 

Térségi turizmusfejlesztés, falusi turizmus x    

Élelmiszerbiztonság, fogyasztóvédelem szabályai  x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Elemi szintű számítógép használat x        

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség  x  x x   x 

Elemi számolási készség         

Mennyiségérzék  x x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Pontosság x        

Megbízhatóság x   x x  x  

Szervezőkészség x        

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Határozottság  x x   x  x 

Meggyőző készség x        

Kapcsolatteremtő készség 
x        

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Módszeres munkavégzés x x x x 
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Helyzetfelismerés x    

Logikus gondolkodás x x x x 
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14. Kiegészítő tevékenységek tantárgy      84 óra 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

Olyan kiegészítő tevékenységek megismertetése, amelyekkel kiegészítheti 

a vidéki lakosság a jövedelmét, amelyekkel több lábon állóvá válhat a 

falusi vendéglátó gazdálkodó.  

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematikai, földrajzi tantárgyi ismeretek 

Állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet szakmai tartalmak 

 

14.3. Témakörök  

 

14.3.1. A falusi vendéglátás és turizmus alapfogalmai  23 óra 

A vendéglátás, a turizmus és a falusi vendéglátás jellemzői, 

sajátosságai, tevékenységi körei. 

A vendéglátás fő- és mellékfolyamatai 

A vendégfogadás személyi és tárgyi feltételei 

A vendéglátás napi munkarendje, szállásadás, étkeztetés munkafázisai 

  

14.3.2. Hagyományos élelmiszertartósítási módok   22 óra 

Az élelmiszer feldolgozás célja, növényi, állati és ásványi nyersanyagai 

A fizikai-, kémiai- és mikrobiológiai romlásjelenségek és okai 

Tartósítási módok csoportosítása: hőkezeléses tartósítás, hőelvonásás 

tartósítások, tartósítás vízelvonással, tartósítás vegyszerekkel, 

mikrobiológiai tartósítás 

  

14.3.3. Hagyományos termék feldolgozások, élelmiszer előállítások 

módok         23 óra 

A kisüzemi tejtermékek (savanyú tejkészítmények, tejszín 

készítmények, vaj, túró, sajt) készítése és minőségi jellemzőik 

A kisüzemi disznóvágás feltételei, előkészítése, műveletei, a kisüzemi 

körülmények között készíthető húskészítmények készítése és tartósítása 

A kisüzemi zöldség és gyümölcs tartósítás technológiái (zöldség 

savanyítás, zöldség szárítás, befőttek, lekvárok, ivólevek, szörpök 

készítése, gyümölcsaszalás) 

A bor készítésének fontosabb lépései, borturizmus, borvidékek 

  

14.3.4. Élelmiszer higiénia és minőség     16 óra 

A higiénia területei, az élelmiszerhigiénia területei 

A személyi higiénia előírásai, egészségügyi követelmények a 

dolgozókkal szemben 

Az élelmiszer-feldolgozó létesítmények és eszközök higiéniai előírásai 
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Az élelmiszer minőség fogalma, meghatározása, élelmiszer biztonság 

  

14.4. A képzés javasolt helyszíne  

 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, 

tanulói tevékenységformák  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek  

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

4.12 Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, 

amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok 

részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

 

Szakmai követelménymodul Tantárgyak/témakörök 

10997-12 Állattartás 

Állattartási gyakorlatok 

Takarmányozástani gyakorlatok 

Szarvasmarha tartási és tenyésztési 

gyakorlatok 

Sertés tartási és tenyésztési gyakorlatok 

Juh és kecsketartási és tenyésztési 

gyakorlatok 

Lótartási és tenyésztési gyakorlatok 

Baromfitartási és tenyésztési gyakorlatok 
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Állategészségügyi- és higiéniai 

gyakorlatok 

10998-12 Növénytermesztés 

Növénytermesztési gyakorlatok  

A gabonafélék termesztéstechnológiája 

A hüvelyes növények 

termesztéstechnológiája 

Gyökér- és gumós növények 

termesztéstechnológiája 

Az ipari növények 

termesztéstechnológiája 

A szálastakarmányok 

termesztéstechnológiája 

Gyepgazdálkodási ismeretek 

Betakarítás és tartósítás, termények 

tárolása 

11000-12 Mezőgazdasági géptan 

Műszaki ismeretek gyakorlat 

Az erőgépek felépítése és működése 

A talajművelő gépek felépítése és 

működése 

A tápanyag visszapótlás gépeinek 

felépítése és működése 

A vetés, ültetés és palántázás gépeinek 

felépítése és működése 

A növényvédelem gépeinek felépítése és 

működése 

A betakarítás gépeinek felépítése és 

működése 

Az állattenyésztés gépeinek felépítése és 

működése 

11001-12 Agrár kereskedelem, vállalkozás 

és ügyvitel 

Gazdálkodási ismeretek gyakorlata 

A vállalkozás működtetésének 

dokumentációja 

Számviteli és pénzügyi gyakorlatok 

A termelés nyilvántartásának 

dokumentációja 

Támogatások igénylése, pályázati 

dokumentáció és beszámoló 

Beszerzés, értékesítés és szállítás 

bizonylatai 

Üzleti levelezés, adminisztráció 
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10998-12 Növénytermesztés * 

*Háromévfolyamos oktatás esetén az 1/9. évfolyamot követően 

 

 

Növénytermesztési gyakorlatok tantárgy 

 

Témakörök 

 

A gabonafélék termesztéstechnológiája 

Az őszi és tavaszi búza talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

Az őszi és tavaszi árpa talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

A zab talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A rozs talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A kukorica talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A tritikále talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

 

 

A hüvelyes növények termesztéstechnológiája 

A borsó talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A szója talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A bab talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A lencse talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A csillagfürt talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

 

 

A gyökér- és gumós növények termesztéstechnológiája 

A burgonya talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A cukorrépa talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

 

 

Az ipari növények termesztéstechnológiája 

A napraforgó talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

Az őszi káposztarepce talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

A fehér mustár talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, 

betakarítása 

 

 

A szálastakarmányok és tömegtakarmányok termesztéstechnológiája 

A lucerna talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 
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A vörös here talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A szudánifű talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása 

A silókukorica és a silócirok talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, 

ápolása, betakarítása 

 

 

Gyepgazdálkodási ismeretek 

Gyepek talaj előkészítése, telepítése 

A gyepek ápolása, termőképességük fokozása 

A széna- és szenázskészítés technológiája 

Gyepművelő eszközök és gépek munkájának megismerése 

 

 

Betakarítás és tartósítás, termények tárolása 

A betakarítás módjai és eszközei 

A termények tartósításának lehetőségei 

A termények tárolása 

 

 

11000-12 Mezőgazdasági géptan * 

*Háromévfolyamos oktatás esetén az 1/9. évfolyamot követően 

 

Műszaki ismeretek gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Az erőgépek felépítése és működése 

A traktorok fő szerkezeti egységei  

A motor, a teljesítmény átviteli rendszer felépítése, bemutatása 

Járművek kormányzása, fékezése 

Az erőgépek alvázának és felépítményének sajátosságai  

A traktorok vonó- és függesztő berendezéseinek használata a gyakorlatban 

Az erőgépek karbantartása, tárolása 

 

 

A talajművelő gépek felépítése és működése 

Az ekék munkája, használata a gyakorlatban 

A tárcsák munkája, használata a gyakorlatban 

A boronák munkája, használata a gyakorlatban  

A hengerek munkája, használata a gyakorlatban 

A simítók munkája, használata a gyakorlatban 

A talajlazítók munkája, használata a gyakorlatban 

A kombinált talajművelő gépek munkája, használatuk a gyakorlatban 
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A tápanyag visszapótlás gépeinek felépítése és működése 

A szerves-trágyaszórás gépeinek használata a gyakorlatban 

Műtrágyaszóró gépek használata a gyakorlatban 

Folyékony műtrágyaszórók használata a gyakorlatban 

 

A vetés, ültetés és palántázás gépeinek felépítése és működése 

Vetőgépek használata a gyakorlatban  

Szemenkénti vetőszerkezetek használata a gyakorlatban 

Burgonyaültető és palántázó gépek használata a gyakorlatban 

 

A növényvédelem gépeinek felépítése és működése 

A vegyszeres növényvédelem gépinek használata a gyakorlatban 

Permetezőgépek beállításai 

Porozó és csávázó gépek használata a gyakorlatban 

Az öntözés gépeinek használata a gyakorlatban 

 

A betakarítás gépeinek felépítése és működése 

Szemestermény betakarító gépek használata a gyakorlatban 

Gyökér és gumós növényeket betakarító gépek használata a gyakorlatban 

Szálastakarmányok betakarításának gépei, használatuk a gyakorlatban 

Szállító és anyagmozgató gépek használata a gyakorlatban 

  

Az állattenyésztés gépeinek felépítése és működése 

Etető- és itató berendezések gyakorlati alkalmazása 

Mosás és fertőtlenítés gépeinek használata 

Trágyaeltávolítás és hígtrágyakezelés gépeinek bemutatása 

Fejés és tejkezelés gépeinek, berendezéseinek használata 

Egyéb állattartásban alkalmazott gépek, berendezések használata 

 

 

10997-12 Állattartás* 

*Háromévfolyamos oktatás esetén a 2/10. évfolyamot követően 

 

Állattartási gyakorlatok tantárgy 

 

Témakörök 

 

Takarmányozástani gyakorlatok  

A takarmányok felismerése, jellemzőik, érzékszervi minősítésük 

Az egyes állatfajokkal etethető takarmányok csoportosítása 

A takarmányok etetésre történő előkészítése 

A takarmányok kiadagolása 

Takarmányok tartósítása, tárolása 
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A takarmányadag tervezés alapelveinek megismerése 

  

Szarvasmarha tartási és tenyésztési gyakorlatok  

A szarvasmarhatartó gazdaság megismerése: 

A gazdaság elrendezése, épületei 

Az istálló típusai és berendezésük (etető-, itató-, trágyaeltávolító- 

berendezések) 

A fejőház felépítése és berendezései, fejőgép típusok 

Tenyésztési és termelési paraméterek, azok dokumentálása 

 

Szarvasmarha tartási és tenyésztési munkákban való részvétel: 

A tenyésztési, takarmányozási, a hízlalási és tartási módok megismerése 

Fejés és tejvizsgálat végzése, tej mintavétel 

Napirend szerinti munkák végzése 

Időszakos ápolási munkák végzése 

 

A szarvasmarha szaporítása: 

Az ivarzás jeleinek felismerése, a termékenyítés optimális idejének a 

meghatározása 

Segédkezés az inszeminálási munkákban 

A vemhesség megállapításának módszerei, a várható ellés idejének a 

meghatározása 

 

Ellési előkészületek, segédkezés az ellésben: 

Az ellés jeleinek felismerése 

Az ellető hely, a tehén felkészítése az ellésre 

Az ellető személy felkészülése az ellésre, anyagok és eszközök előkészítése 

Az ellés szakszerű levezetése 

Az újszülött borjú és az anya ellátása 

 

Takarmányadag összeállítása tejelő- és hízó marha számára „kézzel” és 

számítógépes program segítségével 

A szarvasmarha tartás balesetvédelmi és tűzrendészeti berendezéseinek, 

eszközeinek megismerése 

A trágya tárolás és kezelés eszközei és berendezései 

  

Sertés tartási és tenyésztési gyakorlatok 

A sertés tartási és tenyésztési munkáiban való részvétel: 

A tenyésztési, a takarmányozási, a hízlalási és a tartási módszerek 

magismerése 

Az istálló berendezések működtetése 

A napirend szerinti és időszakos ápolási munkák végzése 

Termelési adatok megismerése és dokumentálása 
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A sertés szaporítása: 

Az ivarzás jeleinek felismerésének gyakorlása 

A termékenyítés optimális időpontjának meghatározása 

A fedeztetés, búgatás és a mesterséges termékenyítés munkái 

A fialás előkészítése és levezetése 

 

Takarmányadag összeállítása különböző korcsoportok részére számítógépes 

program segítségével 

 

Juh- és kecsketartási és tenyésztési gyakorlatok  

A juh tenyésztési, takarmányozási, hízlalási és tartási módszereinek 

megismerése 

A juhtartás napi és időszakos ápolási munkáiban való részvétel 

A juh termelési adatainak megismerése, dokumentálása 

Gyapjú ismeret, a bunda alkotó elemei, a gyapjú minősítése élő állaton 

A juhok takarmányozása 

Legeltetési munkákban való részvétel 

A kecske tartási és tenyésztési munkáiban való részvétel 

A kecske napi és időszakos ápolási munkáiban való részvétel 

A kecske termelési adatainak megismerése, dokumentálása 

A juh és a kecske fejése, tejkezelése 

 

Lótartási és tenyésztési gyakorlatok  

A lótartási módok megismerése 

A lóápolás eszközei és használatuk 

A lószerszám és a kocsi részei 

A ló kocsiba történő be- és kifogása, hajtás 

A ló takarmányai és takarmányozása 

A ló tenyésztése 

A hátasló tartás és gondozás, a lovaglás és idomítás munkáinak megtekintése. 

A ló küllemi bírálata, a hasznosítás és a küllem közötti összefüggés 

megismerése 

 

Baromfitartási és tenyésztési gyakorlatok  

Árutojás termelő gazdaság megismerése: 

A tartási, takarmányozási módszerek megismerése 

A baromfitelep berendezései, üzemeltetésük 

A napirend szerinti munkaműveletek elvégzése 

Étkezési tojás gyűjtése, válogatása, áruvá készítése 

Termelési adatok gyűjtése, dokumentálása 

 

Pecsenyecsirke nevelő gazdaság megismerése: 
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A tartási, takarmányozási módszerek megismerése 

A baromfitelep berendezései, üzemeltetésük 

A napirend szerinti munkaműveletek elvégzése 

Termelési adatok gyűjtése, dokumentálása 

  

Állategészségügyi- és higiéniai gyakorlatok  

Állattartó gazdaság állategészségügyi technológiája, dokumentációja 

Gazdasági állatok klinikai alapértékeinek mérése 

A beteg állat felismerése, elkülönítése 

Az állattartásban alkalmazott fertőtlenítő szerek és használatuk 

Istálló takarítása és fertőtlenítése 

Segédkezés az állatorvosi beavatkozás közben 

 

11001-12 Agrár kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel* 

*Háromévfolyamos oktatás esetén a 2/10. évfolyamot követően 

 

Gazdálkodási ismeretek gyakorlata tantárgy 

 

Témakörök 

 

A vállalkozás működtetésének dokumentációja  

Cégnyilvántartás és bejegyzés dokumentációja 

A személyi és tárgyi eszköz nyilvántartásai 

A termőföld és állatállomány nyilvántartása 

A munkaszerződés és munkaköri leírás 

 

Számviteli és pénzügyi gyakorlatok  

Az üzleti terv, az üzleti terv felépítése, az üzleti terv követelményei 

A pénzügyi terv 

A működési (termelési) terv 

Számviteli bizonylatok, a bizonylat alaki és tartalmi kellékei 

Bizonylati, utalványozási elv 

A bizonylatok őrzése 

Pénztárkönyv, naplófőkönyv, mérleg tanulmányozása 

 

A termelés nyilvántartásának dokumentációja  

A növénytermesztés és kertészet termelési mutatói és azok nyilvántartása 

Az állattenyésztés (szarvasmarha, ló, sertés, juh, baromfitenyésztés) termelési 

mutatói és azok dokumentálása 

A gépüzemeltetés dokumentációi 

Önköltség számítás 

  

Támogatások igénylése, pályázati dokumentáció és beszámoló  
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A növénytermesztés támogatásai és pályázatai 

Az állattartás támogatásai és pályázatai 

A pályázati kiírás tanulmányozása 

A pályázati dokumentáció felépítése, benyújtásának lehetséges módjai 

A pályázati szakmai és pénzügyi beszámoló felépítése 

Hitelszerződés tanulmányozása 

 

Beszerzés, értékesítés és szállítás bizonylatai   

A számla fajtái és felépítése 

Számlavezetési és adási kötelezettség, számviteli szabályai 

A befogadott számla ellenőrzésének begyakorlása 

Szállítás dokumentációja 

A termék beszerzési és értékesítési szerződés felépítése, tartalmi 

követelményei 

  

Üzleti levelezés, adminisztráció  

Üzleti levél tartalma és felépítése 

Jelentés, kimutatás, beszámoló készítése 

Iratkezelés szabályai, dokumentációja és tárgyi eszközei 

Üzleti kommunikáció alapelvei 
 

4.13 PÁLYATÜKÖR 

 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 6130 
Vegyesprofilú 

gazdálkodó 

Állat- és növánytermesztő 

3.1.3. 6130 Önálló gazda 

3.1.4. 6130 Őstermelő 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez 

szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez 

szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági 

termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 
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- Talaj-előkészítést, vetést végezni 

- A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni 

- Növényápolást végezni 

- Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni 

- Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani 

- Állatot takarmányozni 

- Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani 

- Állatot szaporítani 

- Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni 

- Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni 

- Kereskedelmi tevékenységet végezni 

- Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni 

- Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni  

- Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni 

 

 Kapcsolódó szakképesítések 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 31 621 02 Aranykalászos gazda részszakképesítés 

3.3.4. 31 621 01 Állatgondozó részszakképesítés 

3.3.5. 21 621 02 Mezőgazdasági munkás részszakképesítés 

3.3.6. 35 621 05 Állattartó szakmunkás szakképesítés-ráépülés 

3.3.7. 35 621 02 Biogazdálkodó szakképesítés-ráépülés 

 

 SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 

szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 

4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I. 
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4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

4.6. 10997-12 Állattartás 

4.7. 10998-12 Növénytermesztés 

4.8. 10999-12 Kertészeti alapok 

4.9. 11000-12 Mezőgazdasági géptan 

4.10. 11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 

4.11. 11002-12 Gazda kiegészítő tevékenységei 

 

4.14 VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E 

kategória, vagy B kategória). 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint 

- egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok 

végrehajtása 

A vizsgafeladat ismertetése:  

Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmány-előkészítés, -kiosztás, itatás, kitrágyázás, 

állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, beállítás, üzemeltetés, 

alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése), felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, 

tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint beteg állat, 

takarmányok). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési 

feladatot egyaránt. 

Karbantartással, beállítással kapcsolatos feladat végrehajtását. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35% 

C.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti feladatok végrehajtása 
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A vizsgafeladat ismertetése: 

Adott növénytermesztési feladat végrehajtása (beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető 

vizsgálatok elvégzése, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely 

előkészítése, kéziszerszámok használata, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése) és 

felismerési feladat (pl. kultúr- és gyomnövények, kultúrnövények magjai, talajtípusok, 

kártevők, kórokozók). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és 

felismerési feladatot egyaránt. 

Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, 

ültető gödör kiásása, öntözés, kertészeti kisgépek üzemeltetése) és felismerési feladat (pl. 

növényi rész, faj, palánta, károsító, kórkép). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon 

végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35% 

A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább 

az elégséges (2) szintet. 

 

 Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: - 

A vizsgafeladat ismertetése: -  

A vizsgafeladat időtartama: - 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

 

Szóbeli vizsgatevékenység  

A.) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei 

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított általános és részletes 

állattenyésztési elméleti ismeretekből 

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 

B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei 

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított növénytermesztési 

elméleti ismeretekből 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 
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C.) A vizsgafeladat megnevezése: Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított Kereskedelmi, 

vállalkozási és ügyviteli feladatok elméleti ismeretekből 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5% 

D.) A vizsgafeladat megnevezése: Kiegészítő tevékenység elméleti ismeretei 

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított kisüzemi 

élelmiszertermeléssel, termékfeldolgozással, falusi vendéglátással kapcsolatos témakörök 

elméleti ismereteiből 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5% 

 

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 

vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

 

A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább 

az elégséges (2) szintet. 

 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 

 

4.15  ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

Állatjelölő eszközök 

Állatgyógyászati eszközök 

Elletés, fiaztatás eszközei 

Anyaállat és újszülött ápolásához szükséges eszközök 

Mérlegek 

Ló, szarvasmarha, sertés, juh ápolás és gondozás eszközei 

Villanypásztor berendezés és tartozékai 

Állategészségügyi vizsgáló műszerek 

Talajvizsgálati eszközök, műszerek 

Meteorológiai mérőeszközök 

Talajművelő eszközök, erő- és munkagépek 

Öntözőberendezések 

Növényápolási eszközök 

Növényvédelem gépei, eszközei 

Gépkarbantartás szerszámai, eszközei 
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Kéziszerszámok 

Szerelőszerszámok 

Építőipari kisgépek 

Mérőeszközök 

Növényház, fóliasátor 

Kertészeti kéziszerszámok 

Szőlészeti kisgépek 

Gyümölcskertészet kisgépei, eszközei 

Konyhaeszközök, berendezések, kisgépek 

Sertésvágás eszközei 

Füstölőkamra 

Egyéni védőfelszerelés 

Munkabiztonsági berendezések 
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5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 

MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL 

KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK  
 

I.  A pedagógiai program érvényességi ideje 

 

1. Az iskola 2014. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő-oktató munkáját e 

pedagógiai program alapján. 

2. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje 8 tanévre – azaz 2014. szeptember 1. 

napjától 2022. augusztus 31. napjáig – szól. 

 

 

II.  A  pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 

1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. Az osztálytanítók illetve a szaktanárok a félév 

és a tanév végén nevelőtestületi ülésen értékelik a pedagógiai programban 

megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

 

III.  A pedagógiai program módosítása  

 

1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 

 az iskola igazgatója 

 a nevelőtestület bármely tagja 

 a szülői munkaközösség 

 az iskola fenntartója 

 

2.  A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

3. A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első 

napjától kell bevezetni. 
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IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

Az iskolai pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

 

 az iskola fenntartójánál 

 az iskola irattárában 

 az iskola könyvtárában 

 az iskola igazgatójánál 

 az iskola igazgatóhelyettesénél 
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