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Az intézmény fő jellemzői  

  

Neve:     Tudásfa  Felnőttoktatási Gimnázium  

Rövidített neve:   Tudásfa Gimnázium  

Az iskola székhelye:  2310 Szigetszentmiklós, Csonka János u. 5.  

Fenntartója:    Tudásfa Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

(1149 Budapest, Angol u. 34.)  

Az iskola földrajzi működési területe: országos beiskolázású.   

  

Jelenlegi profilja:  

  

Az általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára felkészítő nevelő-oktató tevékenység, 

iskolarendszerű felnőttoktatás esti munkarendje szerint.  

  

Az iskola pedagógiai tevékenységét bérelt helységekben folytatja.   

  

Az iskola képzési célja  

  

Élethosszig tartó tanulás  

Iskolánk az élethosszig tartó tanulás feltételét teremti meg azzal, hogy lehetőséget biztosít a 

tankötelezettségen túli korosztályok számára az érettségi vizsgára való felkészülésre az esti 

oktatás munkarendje szerint folytatott felnőttoktatás megszervezésével.  

  

1. Az iskola nevelési programja  

  
1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai  

  

Intézményünk nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Nevelő-oktató 

munkánk során biztosítjuk az ismeretek, a vallási, illetve a világnézeti információk tárgyilagos 

és többoldalú közvetítését.   

Iskolánkban az iskolai nevelés-oktatás nyelve a magyar.  

  

• Magas színvonalú, egyedi elemekkel bővített elméleti képzés  

Feladatunk, hogy széles és elmélyült közismereti és képzést folytassunk. Arra kell 

felkészítenünk tanulóinkat, hogy képesek legyenek életük során akár többször is pályát 

módosítani, új információkat befogadni.   

Ez csak széles és elmélyült közismereti és szakmai képzéssel lehetséges, amelynek során a 

diákok megtanulják az önálló tanulás alapjait, megbízható és sokirányú műveltséget szereznek.  
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• A nevelő-oktató munka céljai  

Egyre inkább megfogalmazódik az iskolákkal szemben az igény, hogy tevékenységük 

fókuszába a fejlesztést helyezzék, ezért az ismeretek átadásán túlmenően a képességek 

fejlesztésére is törekszünk.  

Célunk humánus értékekkel, általános műveltséggel rendelkező és ezek átadására is képes, 

testileg és lelkileg egészséges, emberi kapcsolatokban gazdag, demokratikus elveket valló, 

cselekvő állampolgárrá nevelni a tanulókat.  

A legfontosabb célkitűzésünk az általános és széles kitekintésű alapműveltség biztosítása 

minden tanulónk számára, az egyetemes emberi és nemzeti értékeket fontosnak tartó 

személyiség alakítása.  

  

 A nevelő-oktató munka feladatai  

Kitűzött céljaink eléréséhez szükségesek a következők.  

Harmonikus tanár-diák viszonyt alakítsunk ki:  

- a házirendben is megerősített tanulói jogok tanári betartásával,  

- empatikus, toleráns, de következetes és színvonalas tanári munkával és 

magatartással.  

A nevelőtestület pedagógiai és szakmai kultúráját folyamatosan fejlesszük:  

-  belső és külső 

továbbképzésekkel, -  bemutató 

órákkal, -  önképzéssel.  

Nevelő-oktató munkánk során kiemelten fontosnak tartjuk.  

Az általános emberi értékek közvetítését, elsősorban a humanizmust, a hazaszeretetet, 

a nyitottságot,  a toleranciát (a környezet, más népek, etnikumok,  kultúrák és 

szokások iránt).  

A személyiség minél teljesebb kibontakoztatását az önismeret, az 

önkritika kialakításával, fejlesztésével, az önállóság, 

önfejlesztés képességének kialakításával, az önmagukért 

és másokért való felelősség kialakításával, a szépség, az 

esztétikum iránti fogékonyság kialakításával.  

Nemzeti értékeink, hagyományaink megismertetését, iskolánk hagyományainak ápolását.  

  

 A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai  

Az iskola oktatási-nevelési programjának céljai, megfogalmazott elvárásai csak a mindennapi 

munkában helyesen megválasztott, következetesen alkalmazott és a célok megvalósítására 

alkalmas eszközök és módszerek használatával valósíthatók meg.  

Fontosnak tartjuk az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatását.   

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

intenzív képességfejlesztő tréning.  

Célkitűzései a tanulás tanítása, képességfejlesztés, a tanuláshoz való viszony formálása, 

személyiségépítés, hatékony tanulási szokások kialakítása.  

A tanulásmódszertan tanításából akkor származik igazi haszon, ha az egyes szaktárgyak 

tanulásánál a tanulók valóban hasznosítani tudják az elsajátítottakat. E célunk megvalósításának 

érdekében pedagógusaink folyamatos továbbképzéseken vesznek részt, melynek során 

tréningszerűen sajátítják el a leghatékonyabb módszereket (projekt-módszer, kooperatív 

módszer), amelyeket alkalmazni tudnak majd szaktárgyuk oktatásában.   
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Kiemelten kezeljük a komplex személyiségfejlesztés, amelyben fontos szerepet kap az 

önismeret, a reális önértékelés, az önbizalom erősítése, az erkölcsi és esztétikai érzékenység 

kialakítása.  

A személyiségfejlesztésben meghatározó az iskola arculata, hagyományai, belső környezete és 

légköre.  

Ennek érdekében törekszünk olyan feltételek, tevékenységek biztosítására, amelyek 

elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismeretüket. A tanórán 

az érzelmekre és a kíváncsiságra hatva minél több tevékenység szépségére kell felhívnunk a 

tanulók figyelmét, hogy a munka iránti pozitív attitűdjük kialakuljon, és megértsék, hogy a 

munka önmegvalósítás és örömforrás is lehet.  

  

  

1.2 .A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

  

Célunk, hogy tanulóink a különböző szintű adottságaikkal, az eltérő mértékű fejlődésükkel, az 

iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel 

összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Ugyanakkor fontosnak 

tartjuk, hogy személyiségzavarokat és torzulásokat felismerve hozzásegítsük tanulóinkat a 

probléma kezeléséhez. Olyan iskolai életrendet, légkört teremtünk, amely az iskolai közösség 

mindennapi életében elősegíti, hogy a tanuló folyamatosan megtapasztalhassa az egyének és 

csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit, hiányuk 

káros következményeit.   

  

• Felismerő tevékenység, megelőzés  

Az általános személyiségvédelem és fejlesztés; a személyiség mindenoldalú, egészséges 

fejlődésének szolgálata,  

- a tanulók készségének, képességének, igényeinek felmérése,  

- zavarfelismerés,  

- preventív védelem, megelőzés,  

  

• Támogató tevékenység  

a) Az értelem kiművelése területén elvégzendő feladatok:  

- a megismerési vágy, az érdeklődés, a különbségképzési és kapcsolási késztetés 

fejlesztése,  

- tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása,  

- a tanulási teljesítményvágy optimalizálása: tanulási kötelességtudás, tanulási 

igényszint fejlesztése,  

- kognitív képességek fejlesztése (műveletek, megismerés, kommunikáció, 

gondolkodás, tanulás).  

b) A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok:  

- a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése,  

- a pedagógusok rendszeresen éljenek a segítő együttműködés változatos formáival,  

- egyéni szociális értékrend fejlesztése: olyan iskolai életrend, légkör kialakítása, 

amely az iskolai közösség mindennapi életében elősegíti, hogy a tanuló folyamatosan 

megtapasztalhassa az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, 

együttérzésének, segítőkészségének előnyeit.  
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c) Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok:  

- a mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal,  

d) Egyéni szociális értékrend fejlesztése:  

- A szociális hajlamok (kötődés, rangsorképzés, csoportképzés, birtoklás, párképzés és 

szexualitás, családi lét és utódnevelés) öröklött motívumok - működésük és szerepük 

a tudattalan és szándéktalan döntésben, viselkedésben nyilvánul meg.  

e) Személyes képességek fejlesztése:  

- Önkiszolgálási képességek fejlesztése:  

Kondicionálási és a koordinációs képességek fejlesztése, karbantartása, - 

Önellátási képesség:  

Az önellátó képesség, viselkedés tevékenységformáinak megismerése, gyakoroltatása, 

tudatosítása változatos formákban az életkori sajátosságoknak megfelelően - Önkifejezési 

képességek:  

Az önkifejezés megfelelően gazdag és igényes tárházának bemutatása, gyakorlása, 

tudatosítása (előadói képesség, szövegalkotó, versíró és műértelmező képesség, 

befogadó képesség, improvizációs képesség, vizuális önkifejező képesség stb.).  

- Önvédelmi képességek:  

Identitásvédő képesség: a lelki egészség fontos feltétele. Az iskola feladata a 

realitásoknak, a mélyebb, igazabb értékeknek, távlatibb érdekeknek megfelelő 

viselkedésformák erősítése.  

- Önfejlesztő képesség  

A tehetség kibontakoztatásának segítése a személyiség fejlesztése érdekében. 

Szituációk, helyzetek, előadások, beszélgetések szervezése, amelynek során a tanulók 

felfedezhetik ígéretes öröklött adottságaikat, így meggyőződhetnek, arról mi iránt van 

hajlamuk, rátermettségük.  

- Az alkotóképesség fejlesztése:  

A tág értelemben vett alkotóképesség, a kreativitás, lehetővé teszi, hogy 

tudatosabban tervezzük meg az alkotóképesség fejlesztésének feladatait, hogy 

feldúsítsuk az alkotóképességet fejlesztő tevékenységeket. Fel kell tárni az alkotó 

tevékenységre alkalmas tantárgyi tartalmakat, ki kell egészíteni azokat a nemzetközi és 

hazai tapasztalatok tartalmaival. A feladatok olyan jellegű megtervezése, hogy azok 

egyre komplexebbé váljanak az alkotóképesség fejlődésének érdekében.  

  

  

1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

  

Pedagógiai törekvések  

• a testi és lelki egészség harmóniája,  

• Gnoti se auton (Ismerd meg önmagad) és megismerheted a világot is, az életkornak 

megfelelő önismeret, mint az önnevelés alapja, a reális énkép és önismeret kialakítása,  

• a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához, fenntartásához szükséges ismeretek, 

készségek és képességek fejlesztése (empátia, rugalmasság, alkalmazkodóképesség, 

személyiségtisztelet stb),  

• az erkölcsi tudat, a jellem fejlesztése – a felelős döntési képesség kialakítása,  

• az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata,  

• olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához,  

• az új dolgok óvatossággal és kellő kritikával való elfogadása.  
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Célok  

Az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás területén a tantárgyi struktúrába 

(hagyományos, ill. nem hagyományos keretek között) minél szélesebb körben legyenek 

beépítve az egészségnevelés alapelvei.   

• A rendszeresség ismeretének, tudatának fejlesztése a sporton keresztül, beépülése a 

mindennapokba.  

• Átfogó egészségfejlesztés keretébe ágyazott drog prevenciós feltételek kialakítása, tanulói 

pozitív célmeghatározás.  

• Olyan egészségszemlélet kialakítása, amely során a tanulókban kialakul az önmagukkal és 

környezetükkel szembeni érzékenység és felelősségérzet.  

• A hagyományos értékrend közvetítése és megerősítése, a családi értékképző folyamatok 

befolyásolása a lehetséges fórumokon.  

  

1.3.1. Az egészségfejlesztés iskola feladatai  

  

• Egészségszemléletű magatartás kialakítása. Egyéni, aktuális, a felnőtt tanulókat érintő 

egészségvédelemmel kapcsolatos gondolatok kiscsoportos és egyéni megbeszélése.  

• A drogstratégia további fejlesztése, s abba mentálhigiéniás nevelés integrálása (pozitív 

értékrend, reális énkép, önbizalom, pozitív önértékelés megvalósítása, döntéshozatali, 

konfliktuskezelői képességek fejlesztése).  

• Erősíteni kell a tanulókban a külvilág valós értelmezéséhez és a helyes döntésekhez szükséges 

készségeket.  

• A tanárok kellő tapintattal, odafordulással és maximális differenciálással értelmezzék az 

optimális szocializáció ellen ható megítéléseket, deviáns értékeket, és megfelelő 

körülményeket  teremtsenek  a  konszenzus  kialakítására  a  tanár-diák 

 párbeszéd konstruktívvá tétele érdekében.  

• Hová forduljunk, ha egészségünk csorbát szenved? Alapellátás, szakellátás és sürgősségi 

ellátás ismereteinek bővítése.  

E program részeként az alábbi területeken végzünk tudatos fejlesztőmunkát  

• önismeret erősítése, az önelfogadás képességének kialakítása,  

• kudarctűrő képesség fejlesztése,  

• stressz kezelés fejlesztése,  

• kapcsolatteremtési képesség fejlesztése,  

• akaraterő fokozása,  

• lelki egészségvédelem megerősítése,  

• egészség-szemléletű magatartás kialakítása,  

• az igényes környezet kialakítására és fenntartására való törekvés erősítése,  

• az egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése,  

  

A tudatos fejlesztőmunka színtere a tanóra és minden szervezett iskolai és iskolán kívüli 

esemény, rendezvény, program.  
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1.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

  

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti. Az iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei a tanórai foglalkozások:  

  

• szaktárgyi órák,  

• osztályfőnöki órák  

  

Törekedjünk arra, hogy minden tanuló:  

• ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, melyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek,  

• ismerje fel, hogy a konfliktusok kialakulása természetes, a megoldás módszerén, 

megközelítésén van a hangsúly,  

• ismerje meg nemzetünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk 

nagy múltú értékeit, az Európai Unió egyes nemzeteinek sajátos kultúráját,  

• sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek,  

• legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság 

iránt,  

• váljon érzékennyé környezete állapota iránt,  

• kapcsolódjon be közvetlen környezete értékeinek megőrzésébe, gyarapításába,  

• életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

törekvés váljon meghatározóvá,  

• szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a konfliktusok közös kezelése és 

megoldása terén.  

  

1.4.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:  

  

A tanórai foglalkozások közösségfejlesztési feladatai:  

• segítsék a tanulók kezdeményezéseit,  

• ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására, 

késztessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre,  

• irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a 

vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének megvédésének a képességei álljanak a 

kommunikációs kultúra középpontjában,  

• fejlessze ki a tanulóban az új információs rendszerben való eligazodás, valamint annak 

kritikai módon való használatának képességét,  

• fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást,  

• a változatos munkaformák (projektmódszer, kiscsoportos munka) erősítsék az együvé 

tartozás és az egymásért való felelősség érzését.  

  

1.4.2. Az egyéb foglalkozások és a szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:  
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Iskolai hagyományaink felkutatása, őrzése, ápolása és továbbfejlesztése szervesen illeszkedik 

nevelési elgondolásainkba.   

A hagyományok ápolásának alapvető célja, hogy diákjaink ne csak racionálisan, hanem 

érzelmileg is kötődjenek iskolánkhoz. A kötődést szeretnénk a jövőben kiterjeszteni a nálunk 

végzett diákjainkkal történő kapcsolattartásra. A hagyományok őrzése egy sajátos, speciális 

arculatot biztosít az iskolának, s segít megkülönböztetni intézményünket a többi, hasonló 

képzést nyújtó iskolától.   

  

1.4.3. A diák önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:  

  

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoporthoz tartozó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség – tagjaiból – diákbizalmit vagy osztálytitkárt választhat (ODB). Az 

osztályközösségek vezetője az osztályfőnök. Az osztályfőnököt – a nevelőtestülettel 

konzultálva – az igazgató bízza meg az adott tanévre szólóan, legkésőbb minden tanév kezdete 

előtt.  

A tanulók érdekeinek képviseletét az iskolai diák-képviselet, ill. a diák-képviselő látja el. Az 

iskolai diákok érdekképviseletét segítő nevelőt a tanulói szervezetektől érkező javaslatok, és az 

osztályfőnökökkel való konzultáció alapján, a nevelőtestülettel egyetértésével, az igazgató 

bízza meg.  

Az iskolában iskolaszék, intézményi tanács nem működik, helyette az egyetértési jogot a szülői 

szervezet gyakorolja, véleményét a stratégiai dokumentumoknál beszerezni kötelező. Az 

érdekképviseletet a szülők által megválasztott szülői képviselő látja el.  

  

  

1.5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai   

  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

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

  

• a tanítási órákra való felkészülés,  

• a tanulók dolgozatainak javítása,  

• a tanulók munkájának rendszeres értékelése,  

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

• érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,  

• kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,  

• a tanulmányi versenyek lebonyolítása,  

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,  

• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,  

• iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,  

• osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,  

• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  

• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,  

• részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,  

• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  

• a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,  

• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  
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• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,  

• részvétel a munkaközösségi értekezleteken,  

• tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,  

• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  

• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,  osztálytermek rendben 

tartása és dekorációjának kialakítása.  

  

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.  

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre  

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.  

• Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.  

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

szülői munkaközösségével.   

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

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

terjeszti.   

• Szülői értekezletet tart.  

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és 

év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.  

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.  

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.  

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

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.   

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

megoldását.   

• Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.  

  

  

1.6 . A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység  

  

1.6.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek   

  

A címben jelzett feladatok megvalósítása a lehetőségek, az alkalmak, a technikák és az 

eszközök széles tárházát ölelik fel. A nevelőtestület által közösen vállalt célok egyik 

meghatározó eleme a képességfejlesztés. A tanuló a belépés feltételét, a képességek és 

ismeretek meghatározott szintjét magával hozta a családból és az általános iskolából, ám a 

képességek tudatosabb kiaknázása a középiskolában történhet. A képességfejlesztés, 

tehetséggondozás meghatározó területe a kiscsoportos foglalkozás (osztálybontás).   
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Az alsóbb évfolyamokon ez a felzárkóztatás feltétele is. A felsőbb évfolyamokban a 

továbbtanulni szándékozók csoportjának létrehozása tág lehetőséget biztosít a tanuló és 

szaktanár számára az elmélyültebb tananyag feldolgozására.   

  

Cél:  

• az egyéni felelősség kialakítása a tanulásban;  

• belső lendület-megszerzés akadályainak és lehetőségeinek tudatosítása;  

• a tanulás és élet perspektíváinak felismertetése;  

• a szóbeli és az írásbeli kifejezőképesség árnyaltabbá válása;  

• a szövegértés és a szövegfelfogás mértékének fokozódása;  

• a tanulási módszerek, tanulási technikák, technológiák elsajátítása.  

  

Értékközvetítés  

• A továbbtanulásra való felkészítés mellett a munkavégzéshez szükséges szakmai alapok 

biztosítására és korszerű általános műveltség nyújtására törekszik az iskola.   

• Különböző lehetőségeket kínálunk az iskolán kívüli és az iskolai munkában az 

értékközvetítésre:  

- múzeum, színház- és mozi látogatás  

- tanulmányi versenyek  

- iskolai rendezvények  

  

Fontosnak tartjuk, hogy a felnőttoktatásban kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók is 

elismerésben, dicséretben részesüljenek.  

    

1.6.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program  

  

Tanév elején tantárgyi felmérésekkel térképezzük fel a helyzetet, a rászorulókat korrepetálással 

segítjük.  

  

Tanulási kudarcnak tekintjük, ha a tanulónak a tanulási folyamatban egyáltalán nincs 

sikerélménye. Célunk, hogy a tanulási kudarcot a minimumra csökkentsük, illetve megelőzzük. 

Első lépésként a kudarc okát keressük, majd a következő lépésben ennek okát próbáljuk 

megszüntetni.   

  

Okok lehetnek:   

    - magatartási zavarok,  

   - túlzott elvárások.  

  

A tanulási kudarcok gyakori oka, ha az értékelés negatívan motivál, csak a hibákat, 

hiányosságokat tárja fel. Célszerűbb a tanulók teljesítményének pozitív vonásait hangsúlyozni, 

olyan tanulási módszereket bemutatni, amelyekkel még jobban el lehet sajátítani a tananyagot.   

Külön kell szólni azokról a tanulókról, akik valamilyen rendellenesség miatt nem tudnak 

megfelelni a követelményeknek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia). Ha nem korrigálható 

rendellenességben szenved, élünk a jogszabály adta lehetőségekkel, és szakvélemény alapján 

egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítjük az értékelés és minősítés alól, illetve a 

számonkérés módját a tanulóhoz igazítjuk.  
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Egyik leghatékonyabb módszere a tanulási kudarc elkerülésének a differenciált tanulói 

munkáltatás.   

  

Eszközei:  

- differenciált feladatok,  

- egyéni haladási tempó,  

- egyéni motiválás,  

- sikerélmény biztosítása,  

- a meglévő képességekre való támaszkodás,   - tanulás-módszertani segítség.  

  

A felzárkóztató program eredményességének értékelése több szinten valósul meg (diákok, 

szaktanárok és az iskolavezetés szintjén).  

  

1.6.3. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése  

  

Az utóbbi években változáson ment keresztül a család beállítottsága a tanuló iskolai 

magatartásával, valamint az iskolával, mint műveltségközvetítő intézménnyel szemben. Meg 

kell határozni az iskola társadalmi – kulturális paramétereit, hogy a hátrányokat enyhíteni 

tudjuk.  

Jelentős azoknak a tanulóknak a száma, akik rosszul szocializálódtak, illetve az igényszintjük 

elmarad az elvárható átlagtól. Ezért a hátrányos helyzet nem torzulás, hanem adottság, 

amelynek kezelése oktató-nevelő munkánk sajátos, de egyre jelentősebb részét teszi ki. 

Személyre szabott stratégiát dolgoznak ki az osztályfőnökök a problémás tanulók kezelésére, 

és az osztályközösség erejére is építenek ebben a munkájukban.   

  

1.6.4. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása  

  

Feltételezésünk, hogy iskolánk tanulóinak jelentős része hátrányos helyzetű lesz. Ez 

szükségessé teszi, hogy az iskola és a tanuló mellett álló család együttműködjék. Fontosnak 

tartjuk még a felnőttoktatás keretei között is a gyermek- és ifjúságvédelmet. Az iskola 

ifjúságvédelmi felelősi feladatait az intézmény igazgatóhelyettese látja el.  

  

Célunk mindenképpen az, hogy mire tanítványaink befejezik a nálunk megkezdett 

tanulmányaikat, a tárgyi tudáson kívül ismerjék meg a konstruktív életvezetés alapjait is. 

Beilleszkedésük a munka világába zökkenőmentesen történhessen meg. Arra törekszünk, hogy 

iskolánk elsősorban nevelő iskola legyen, melyben minden tanárunk és dolgozónk aktívan 

közreműködik.  

A veszélyeztetettség lehetséges okai:  

- családi háttér (bűnöző, szenvedélybeteg, illetve beteg szülők),  

- környezeti okok (baráti kör),  

- egészségügyi okok (szenvedélybetegségek: alkohol, drog, illetve mentális 

betegségek.  

Fontos az osztályfőnök és a szaktanárok kölcsönös folyamatos együttműködése.  

Szükség esetén az iskola felveszi és tartja a kapcsolatot 

-  az illetékes önkormányzatokkal, -  a 

rendőrséggel.  
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Célunk a pozitív gondolkodás kialakítása.  

A prevenciós tevékenység részben tanórai keretben, részben megelőző programok keretében 

folyik az alábbi kiemelt témákban:  

- egészséges életmód,  

- szenvedélybetegségek,  

- mentálhigiénés önnevelés, -  bűnmegelőzés,  

- környezetvédelem.  

A prevenciós tevékenység keretei:  

- osztályfőnöki órák tantervi anyaga részben 

meghívott külső előadókkal.  

Fontos feladatunk a fentiek további bővítése.  

Kiemelten kezelt témák a szenvedélybetegségek:  

- a dohányzás, -  az alkoholfogyasztás, - 

 és a drogfogyasztás.  

Ezek megelőzésére nagy hangsúlyt fektetünk.  

A  nevelőtestület  tagjai  rendszeresen  részt  vesznek  a  témába  vágó 

 különböző továbbképzéseken.   

  

1.6.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység  

  

Felnőttkorban a tanulás felzárkózás a társadalmi elvárásokhoz, a hátrányok enyhítésének 

eszköze. A tanulói teljesítmények, mint valamennyi oktatási rendszerben nálunk is erősen 

függenek a tanulók jövedelmi helyzetétől, iskolázottságától. Minél nagyobb a tanuló 

családjában az alacsonyabb iskolázottsági arány és minél több a rossz anyagi helyzetben élő 

családok száma, annál nagyobb nehézségekkel kell a pedagógusoknak is megküzdeniük. A 

szociális hátrányok enyhítéséhez szükséges a hátrányokkal küzdő felnőttek feltérképezése, 

problémáik megismerése, azok enyhítése az egyéni bánásmód alkalmazásával.   

  

A tanulóval való kapcsolattartás segíthet megismerni az  

• otthoni tanulás lehetőségeit,  

• a tanuló családi, közösségi kapcsolatait,   szociális helyzetét.  

• kulturális színvonalát,  

  

Feladatunk a társadalmi befogadás, elfogadás erősítése, a leszakadó és hátrányos helyzetű 

társadalmi csoporthoz tartozók visszavezetése az oktatás világán keresztül a munka világába, a 

társadalmi egyenlőtlenségek további növekedésének megakadályozása.   

Pedagógusainknak tisztában kell lenniük a szociálisan hátrányos helyzet összetevőivel, 

fontosabb megnyilvánulási formáival, ismerniük kell azokat az eszközöket, amelyek 

alkalmasak a hátrányok enyhítésére, a végleges leszakadás megakadályozására.  

A tanulók hátrányos helyzetének megismerése csakis a nevelő-oktató munka etikai 

normáinak, továbbá a tanuló személyiségi jogainak figyelembevételével történhet.  Ennek a 

koordinátorai: a tanulók osztályfőnökei.   

  

A szociokulturális hátrányok enyhítése érdekében folyó pedagógiai tevékenységek  

• pozitív, habituális motiváció,  

• a kommunikációs képességek fejlesztése,  
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• szerepváltásra való képesség megerősítése,  

• az általános cselekvéskompetencia, a változó világhoz való rugalmas 

alkalmazkodás képességének elsajátíttatása.  

  

További eszközeink a szociális hátrányok enyhítésére:  

• az ifjúságvédelmi tevékenység hatékonyságának növelése (információ csere, 

feltárás, segítés),  

• a szociokulturális hátrányok enyhítése: a szabadidő kulturált eltöltésének 

biztosításával, tanácsadással, felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok 

szervezésével, felvilágosító és drogmegelőzési programok szervezésével,  

• felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségeiről,  

• kapcsolatfelvétel a szakszolgálati intézményekkel,  

• pályázatok figyelése,  

• ösztönzés a különféle tanulmányi ösztöndíjak elnyerésére,  

• személyes beszélgetésekkel a problémamegoldó képességek fejlődésének 

elősegítése,  

• az érintett tanulók érdek- és esély érvényesülésének elősegítése.  

  

A pedagógia módszereivel igyekszünk tanulóinkat képessé tenni problémáik felismerésére és 

megoldására azok kikerülése és a pótcselekvések helyett.  

  

  

1.7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje  

  

A tanulók az őket közvetlenül érintő vagy tanulmányaikat befolyásoló ügyekben választott 

képviselőiken (diákönkormányzat) keresztül nyilváníthatnak véleményt. Ennek érdekében 

évente fórum jelleggel lehetőséget biztosítunk a tanulók ezen jogának gyakorlására.  

  

A tanulók jogainak érvényesítésére, érdekeik közös védelmére, iskolai tevékenységük 

összehangolása érdekében telephelyenként és tagiskolánként diákönkormányzatot hozhatnak 

létre. A diákönkormányzat maga dönt működési rendjéről, szervezetének felépítéséről. Az 

iskola vállalja, hogy biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges tárgyi feltételeket, 

továbbá a diákönkormányzat munkájának támogatása érdekében segítő tanárt jelöl ki.  

  

  

1.8.  Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel  

  

1.8.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák  

  

Kívánatosnak tartjuk, hogy a tanulók, mielőtt az iskolánkba történő jelentkezésről döntenek, 

tájékozódjanak oktató-nevelő munkánk koncepciójáról. Megalapozott, céljainkkal összhangban 

levő, tartós eredményeket csak akkor érhetünk el, ha a felnőtt tanulók és az iskola tanárainak 

együttműködése és kapcsolata kölcsönös bizalomra épül. A tanulók személyiségének 

harmonikus fejlődését szolgálja, ha lényeges kérdésekben hasonló hatások érik a családban és 

az iskolában. Az eredmények eléréséhez feltétlenül szükséges, hogy diákjaink elfogadják 

pedagógiai elveinket, a mindennapokban törekedjenek arra, hogy ennek szellemében éljenek, 

és betartsák azokat a követelményeket, amelyeket az iskola mindezek érdekében állít.   
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Az osztályfőnök tájékoztatja a felnőtt tanulókat minden évben az első osztályfőnöki órán a 

házirendről, a Szervezeti és Működési Szabályzat őket érintő részéről, és az iskola azon 

elvárásairól, hogy fogadják el és tartsák tiszteletben ezeket a rendelkezéseket.  

A tanuló iskolával kapcsolatos hivatalos ügyeit a kijelölt időpontokban az iskolatitkár intézi. 

Olyan ügyekben, melyek az iskola vezetőségének hatáskörébe tartoznak, előzetes – telefonon, 

e-mailben vagy személyesen történő - bejelentkezésre van szükség.  

A tanuló ügyintézésének fórumai és sorrendje: 1. illetékes pedagógus 2. osztályfőnök, 3.  

iskolatitkár, 4. tagintézmény vezető (telephelyvezető), 5. igazgatóhelyettes, 6. igazgató.  

Az együttműködés újabb lehetőségei, fejlesztési irányai  

• a minőségbiztosításból eredő közös munka kidolgozása,  

• a piaci igényekhez alkalmazkodó szakemberképzés együttes kialakítása.  

  

1.8.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák:  

  

Iskolánk tanulóinak túlnyomó többsége nagykorú. Ennek értelmében őket közvetlenül kell 

tájékoztatni, velük közvetlenül kell együttműködni (lásd 1.8.1 fejezet). A nagykorú tanulók 

esetében a szülőkkel való kapcsolattartás kizárólag arra az esetre vonatkozik, ha a tanuló ezt 

kifejezetten kéri. Ez a fejezet elsősorban a kiskorú tanulók szüleire vonatkozik.  

  

A kiskorú tanuló szülőjének jogában áll megismerni az intézmény működését, a gyermekével 

kapcsolatban hozott valamennyi döntést. Ennek érdekében az iskola igazgatója tanévenként 

legalább egy alkalommal összehívja az iskolai szülői szervezet választmányát vagy az iskolai 

szintű szülői értekezletet. Az osztályfőnökök pedig folyamatosan tájékoztatják a szülőket az 

aktuális feladatokról az osztályok szülői értekezletein.  

  

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: - 

szülői értekezletek  

- írásbeli tájékoztatók (ellenőrző könyv)  

- egyéni és általános fogadóórák  

A szülői értekezletek és fogadóórák idejét az iskolai munkaterv tartalmazza.  

  

Fontos, hogy megnyerjük a szülőket képzési céljainknak és az iskola törekvéseinek, s 

hatékonyan tudjunk együttműködni a felmerülő problémák kezelésében.  

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy 

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.   

  

  

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata  

1.9.1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja  

  

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

• beszámolókra  

• osztályozó vizsgákra,  

• különbözeti vizsgákra,  

• pótló- vagy javítóvizsgákra vonatkozik.  
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Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:  

• aki beszámolóra vagy osztályozó vizsgára jelentkezik,  

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,  

• akit a nevelőtestület határozatával pótló- vagy javítóvizsgára utasít.  

  

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira  

• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény 

igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.   

  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira.  

  

A vizsgaszabályzat célja, hogy egységes és objektív mérési lehetőség feltételeit biztosítsa a 

tanulók és a tanárok számára egyaránt. Mindenki pontosan legyen tisztában a vizsgaszabályzat 

segítségével a rá váró feladatokkal, kötelezettségekkel, ismerje azokat részletesen. A tanulók 

legyenek tisztában teljesítményük értékével és értékelésével.  

  

1.9.2. Az értékelés rendje  

  

A tanév során, a követelmények teljesítésének mérése miatt, írásbeli dolgozatokra, szóbeli 

feleletekre (írásbeli, szóbeli beszámolás, számonkérés), gyakorlati feladatok megoldására kerül 

sor. A dolgozatokat a szaktanárok minimum két héttel korábban bejelentik, egy napon 

legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A dolgozatokat két héten belül kijavítva visszakapja 

a tanuló, és ezek az osztályzatok a féléves vagy év végi osztályzatok kialakításakor súlyozottan 

számítanak.  

A tanulmányi munka értékelése negyedéves, féléves beszámolókon történik. Az szaktanár év 

közben előírhat kötelező dolgozatot, valamint beadandó feladatokat, előre meghatározott és 

kiadott időpontokban. Ha a szaktanár évközben tanulást segítő önállóan megoldandó feladatot 

(házi dolgozatot, kiselőadást, stb.) ír elő, a soron következő beszámolón való részvétel feltétele 

ezek teljesítése. Az írásbeli és szóbeli beszámolók, osztályozó vizsgák a tanítási napoktól eltérő 

napokon is lehetnek. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulói teljesítmények értékelésekor a felnőtt-

oktatásban kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók is elismerésben részesüljenek.  

 Osztályzat megállapítása   

Előírt számonkérések az érettségire felkészítő felnőttoktatás esetén, tantárgyanként:  

  

Tantárgy  

Írásbeli beszámolók (dolgozatok) a 

negyedév tananyagából  
(súlyozás egyszeres)  

Szóbeli beszámolók az 

adott félév tananyagából  
(súlyozás kétszeres)  

1.   
negyedév  

2.   
negyedév  

3.  
 negyedév  

4.   
negyedév  

1. félév  2. félév  

Magyar irodalom  igen  igen  igen  igen  igen  igen  

Anyanyelv és kommunikáció  igen  igen  igen  igen  igen  igen  
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Matematika  igen  igen  igen  igen  igen  igen  

Történelem és állampolgári 

ismeretek  
igen  igen  igen  igen  igen  igen  

Angol nyelv / Német nyelv   igen  igen  igen  igen  igen  igen  

Biológia  igen  igen  igen  igen  igen  igen  

Földrajz  igen  igen  igen  igen  igen  igen  

Kémia  igen  igen  igen  igen  igen  igen  

Fizika  igen  igen  igen  igen  igen  igen  

Informatika  
az értékelés folyamatos  

(minimális érdemjegy: gyakorlati feladatokból 4, elméleti feladatokból 2)  

  

A felnőttoktatásban, a tantárgy jellegéből és óraszámából kiindulva, a következő módon 

értékeljük a tantervi követelmények teljesítését:  

• Az év végi osztályzat kialakításakor az írásbeli (gyakorlati) érdemjegyeket egyszeres, a 

szóbeli (elméleti) érdemjegyeket kétszeres súllyal vesszük figyelembe. Az osztályzatot az 

érdemjegyek súlyozott átlagolásával állapítjuk meg, törtjegy esetében a matematikai 

kerekítés szabálya szerint járunk el. Nem kaphat elégséges osztályzatot az a tanuló, akinek 

átlaga nem haladja meg az 1,5-et.   

• Az osztálynaplóba az írásbeli érdemjegyeket piros, a szóbeli érdemjegyeket kék színnel kell 

beírni. Az elmaradt beszámolókat a tanulóknak a tanév végi osztályozó vizsgáig pótolniuk 

kell. Amennyiben a pótlás elmarad az év végi osztályzatot osztályozó vizsgán kell 

megállapítani az iskola által megállapított időpontban.  

• Az év végi osztályzatot a tanév során adott összes osztályzatból kell kiszámítani.   

  

A beszámolók időpontját a szaktanár két héttel előbb köteles közölni.  

Ha a számonkérés írásban történik, a szaktanárnak a dolgozatokat két héten belül ki kell 

javítania.   

Az osztályozó vizsgák írásbeli és szóbeli részből állnak. Az osztályzatot az érdemjegyek 

átlagolásával állapítjuk meg, törtjegy esetében az írásbeli vizsgarész érdemjegye felé kell 

kerekíteni.  

A felnőttoktatásban az írásbeli beszámolóknál, az informatika tantárgy gyakorlati és elméleti 

feladatainak, valamint az osztályozó vizsgák írásbeli részének értékelésekor az alábbi 

ponthatárokat alkalmazzuk:  

  

86-100 %  jeles  

71-85 %  jó  
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56-70 %  közepes  

41-55 %  elégséges  

  0-40 %  elégtelen  

  

 1.9.3 . A vizsgatárgyak részei és követelményei  

  

Magyar nyelv és irodalom  

  

A magyar nyelv- és irodalom tantárgy keretében való oktatásnál egyaránt szükség van a szóbeli 

és írásbeli kifejezőkészség fejlesztésére. Tanórákon és házi feladatokkal szándékozunk 

gyakoroltatni és számon kérni a szóbeli és írásbeli készségeket, illetve a fejlődéshez szükséges 

ismereteket.   

  

A számonkérés formái:   

  

Felelet: Történhet szóban és írásban. Nem kell előre bejelenteni, aktuális anyagrész 

számonkérése történhet.  

Röpdolgozat: Bármilyen anyagrész számon kérhető, de az időpontját és a tartalmát előre be kell 

jelenteni.  

Témazáró dolgozat: Nagyobb témakörök anyagából íratható, tartalmát és időpontját előre 

rögzíteni kell. Ennek a tárgya lehet szövegalkotás, ebben az esetben a tanuló a fogalmazására 

irodalmi és nyelvi jegyet is kap.  

Házi feladat: Célja a tanórán tanultak elmélyítése, rögzítése, illetve az új anyagot előkészítése. 

Jeggyel való értékelés csak akkor történhet, ha teljesítménymérési céllal készült, s erről a tanuló 

előre tájékoztatást kapott.  

Projekt feladat: Projekt módszer alapján fel lehet dolgozni a tananyaggal kapcsolatos témákat. 

Az értékelés jeggyel történik.   

  

Történelem  

  

A történelem tanításának célja: a múlt megismertetésével a jelen kérdéseire választ találni, s a 

jövő feladatait megfogalmazni.  

Az összefüggésekkel, eseménytörténettel, gazdasági földrajzzal, kultúrával együtt 

megvilágítani a korokat az egyetemes-és magyar történelemben egyaránt.  

  

Számonkérés fajtái:   

Röpdolgozat: fogalmi rendszer számonkérése  

Nagydolgozat: témazáró dolgozatok /témakörönként/, félévente legalább 2 alkalommal A 

témákat, időpontokat a tanmenetben feltüntetjük.  

Verbális számonkérés: térkép előtti felelés formájában  

Félévkor, évvégén összefoglaló tesztek megoldása (kb. 40 perc)  

  

Értékelési szempontok: a tankönyv, az óravázlatok és a források ismerete, térképismeret  

  

Írásbeli számonkérések módjai lehetnek:  

1. Tesztek, melyek értékelésekor pontrendszert alkalmazunk.  
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2. Házi dolgozatok bírálati szempontjai: az elvégzett kutatómunka mennyisége, történelmi 

szakkifejezések, a kronológia-topográfia ésszerű alkalmazása, stílus.  

  

Szóbeli feleletek:  

Fontos, hogy a tanuló az adott témakörben folyékony, összefüggő feleletet adjon.(Pl.: Tudjon 

egy történelmi eseménysort, folyamatot térkép segítségével önállóan bemutatni.)  

  

  

Idegen nyelv  

  

A számonkérés formái  

Egy félévre a heti óraszámmal megegyező számú jegyet adunk. A nagydolgozatokat a 

tanmenetekben rögzítjük. Amennyiben a tanuló a teljesítményméréskor hiányzik, a dolgozatot 

pótlólag megírja   

Ezen felül egyes anyagrészek, leckék lezárása után is történik kisebb-nagyobb számonkérés 

írásban illetve szóban.   

A számonkérésekkor mérjük az olvasás-, írás-és beszédkészséget, a hallott szöveg értésének 

készségét, a nyelvtani ismeretek helyes használatát, valamint a fordításkészséget. Attól 

függően, hogy milyen készséget mérünk, a beszámoltatásnak több formája lehet: teszt, leíró 

jellegű feladat, hanganyag segítségével történő mérés. A mérés előtt a tanulók ismerik az 

értékelés szempontjait.   

Az érettségi előtti két tanévben gyakran alkalmazunk olyan típusú feladatokat, amilyenek az 

érettségin várhatók.  

  

Otthonra feladott feladatok   

A tanulók rendszeresen kapnak otthonra írásbeli, illetve szóbeli feladatokat, melyek a készségek 

gyakoroltatásától függően a legkülönfélébbek lehetnek. Az otthoni feladat a tanórán tanultak 

elmélyítését, rögzítését segíti elő, ugyanakkor lehet új anyagot előkészítő feladat is.   

A tanulás alapja: tankönyv, munkafüzet, fénymásolt anyagok, szótárfüzet, füzet.   

Az írásbeli házi feladat jeggyel történő minősítésére csak akkor van lehetőség, ha ezt 

teljesítménymérési céllal készíttetjük és a tanulót erről tájékoztatjuk.   

  

Matematika  

  

Célunk: a tanulókat rábírni a rendszeres, folyamatos tanulásra, megértetni velük, hogy a 

matematika egymásra épülő ismeretek halmaza. Ennek érdekében rendszeres időközönként, ill. 

tematikus egységek befejezésekor – írásbeli formában / példamegoldások, definíciók, tételek 

megfogalmazása / kérjük számon az ismereteket.  

A dolgozatok javítása szinte mindig pontozásos rendszerben történik jelezve az elérhető és az 

elért pontszámot. Az írásbeli munkákat a javításon túl értékeljük is, annak érdekében, hogy 

felhívjuk a tanuló figyelmét arra; mi volt jó, mit hol rontott el.   

A jövőben egy egységes és rendszerezett feladatbankot – a korábban íratott feladatsorokból - 

állítunk össze, amely segíti a kollégák munkáját és az egységes elbírálás felé mutat.  

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.  

  

Informatika:  
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A tantárgy félévi és év végi értékelése elsősorban a gyakorlati feladatok végrehajtásán alapul. 

Ezen túl –főleg a kezdeti szakaszban – az írásbeli számonkérés is szerepet kap. További 

értékelési alap házi dolgozatok készítése valamint szóbeli beszámolók.   

  

Új számonkérési formaként alkalmazzuk a projekt munkát: prezentáció készítése és bemutatása 

más tantárgyakhoz kapcsolódva, mindkét tantárgy szempontjából értékeljük az előadásokat.  

  

  

Fizika    

  

A számon kérés módjai írásbeli dolgozat és szóbeli felelet.  

Az írásbelin elméleti kérdések és számítási feladatok is szerepelnek. Az értékelés pontozás 

alapján történik. Új számonkérési formaként alkalmazzuk a projekt munkát – amelyet a jövőben 

rendszeresíteni szeretnénk – kiselőadások készítése és számítógépes bemutatása.  

  

Földrajz  

  

A számon kérés módjai írásbeli dolgozat és szóbeli felelet, topográfiai gyakorlatok.  

Az írásbelin elméleti kérdések és számítási feladatok is szerepelnek. Az értékelés pontozás 

alapján történik. Új számonkérési formaként alkalmazzuk a projekt munkát – amelyet a jövőben 

rendszeresíteni szeretnénk – kiselőadások készítése és számítógépes bemutatása.  

  

Kémia – biológia   

  

Az írásbeli beszámoltatások:  

Formái  Rendje  Korlátai  A tudás értékelésében  

betöltött szerepe  

Témazáró dolgozat   előre bejelentett  

alapvetően  

 időpontban  hiányzás esetén a  

meghatározó  

 a tanmenetben  tanulóval a témazáró  

a végső osztályzat  

 meghatározott  pótoltatható  

megállapításánál  

tudásegységek után  súlyozottan számít  

  

Típusai:  

Feladatmegoldó (értékelés: pontozással), teszt jellegű, leíró (globális értékelés), kombinált 

feladatlap (értékelés: pontozással) Tartalma:  

Ábrák, grafikonok, táblázatok és térképek elemzése, értékelése (a kétszintű érettségi írásbeli 

feladattípusainak figyelembe vételével), kísérletelemzés, tudományos szöveg értelmezése, 

segédeszközök, -anyagok (állat- és növényismeret; albumok, térkép) használatára épülő 

feladatok.  
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Röpdolgozat    

egyéni      néhány tanóra    előzetes hiányzás    felelet értékű  

csoportos     ismereteit kéri   esetén – egyéni mér-   osztályzat  

osztály      számon    legelés alapján - írása  

rendszeres tanulás  alól a tanuló felmenthető 

ellenőrzésére alk.  

nem kell előre bejelentett  

  

 

Házi dolgozat    önálló témafeldolgozás        felelet értékű  

       Max. félévenként 1 db        osztályzat  

      tetszőleges, egyeztetett   

      időpontra kell elkészíteni   

  

Az értékelés módját, szempontjait ismerik a tanulók a dolgozat írása előtt.  

  

  

1.10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai  

  

Iskolánk, mint a felnőttoktatásban működő második esély iskolája, nyitott minden iskolaváltási 

szándék előtt, amely a tanuló érdekeit, tanulmányainak eredményes folytatását szolgálja.  

A tanulók átvételét elsősorban a hatályos magyar jogszabályok szabályozzák.   

A tanuló átvételéről minden esetben az iskola igazgatója dönt írásbeli kérelem alapján. A 

kérelemhez csatolni kell a korábbi tanulmányokat igazoló dokumentumok másolatát, illetve a 

kérelemben meg kell jelölni, hogy a tanuló melyik évfolyamra kéri átvételét. A kérelemmel egy 

időben ki kell tölteni a jelentkezési lapot, mely a jelentkező adatait tartalmazza. A benyújtott 

dokumentumok alapján dönt az iskola igazgatója arról, hogy előírja-e a kérelmező számára 

különbözeti vagy osztályozó vizsgák letételét annak érdekében, hogy a kívánt évfolyamra 

átléphessen. A döntés a benyújtott dokumentumok és az iskola helyi tantervének összevetésén 

alapul, és azt a célt szolgálja, hogy a tanuló képes legyen zökkenőmentesen folytatni 

tanulmányait.   

A tanuló átvételének lehetséges korlátai: férőhelyhiány, az iskolában nincs azon az évfolyamon 

képzés, melyre jelentkezni szeretne.  

Egyéb követelményeket és feltételeket az iskola és fenntartója nem szab az átvételre jelentkező 

számára. A jelentkezőket jelentkezési sorrendben vesszük át addig, amíg a fenti feltételek erre 

lehetőséget biztosítanak.  

  

1.11.  A felvételi eljárás különös szabályai  

Iskolánk, mint a felnőttoktatásban működő második esély iskolája, nyitott minden beiskolázási 

szándék előtt, amely a tanuló érdekeit, tanulmányainak eredményes megkezdését és/vagy 

folytatását szolgálja.  

A tanulók felvételét elsősorban a hatályos magyar jogszabályok szabályozzák.   

A tanuló felvételéről minden esetben az iskola igazgatója dönt írásbeli kérelem alapján. A 

kérelemhez csatolni kell a korábbi tanulmányokat igazoló dokumentumok másolatát, illetve a 

kérelemben meg kell jelölni, hogy a tanuló melyik évfolyamra kéri felvételét. A kérelemmel 

egy időben ki kell tölteni a jelentkezési lapot, mely a jelentkező adatait tartalmazza. A 
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benyújtott dokumentumok alapján dönt az iskola igazgatója arról, hogy előírja-e a kérelmező 

számára különbözeti vagy osztályozó vizsgák letételét annak érdekében, hogy a kívánt 

évfolyamra beléphessen. A döntés a benyújtott dokumentumok és az iskola helyi tantervének 

összevetésén alapul, és azt a célt szolgálja, hogy a tanuló képes legyen gyorsan beilleszkedni a 

képzésbe, a számára legmegfelelőbb szinten kezdhesse meg tanulmányait. Ennek érdekében 

szintfelmérést végzünk a jelentkezők között, és az alapján is javaslatot teszünk a csatlakozási 

pontokra, illetve felzárkóztatási programot ajánlunk fel a jelentkező számára.  

A tanuló felvételének lehetséges korlátai: férőhelyhiány, az iskolában nem indul azon az 

évfolyamon képzés, melyre jelentkezni szeretne.  

  

Egyéb követelményeket és feltételeket az iskola és fenntartója nem szab a felvételre jelentkező 

számára. A jelentkezőket jelentkezési sorrendben vesszük fel addig, amíg a fenti feltételek erre 

lehetőséget biztosítanak.  

  

1.12.  A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő-oktató munkát segítő  

eszközök és felszerelések jegyzéke  

I. HELYISÉGEK valamennyi bérelt  

Helyiségek  Mennyiségi mutató  Megjegyzés  

tanterem  

  

2 db  2 normál terem  

szaktanterem  3 db  1 informatika, 2 nyelvi terem  

vezetői iroda és  1 db  20 fő egyidejű tartózkodására alkalmas  

nevelőtestületi szoba       

könyvtár  1 db    

aula   1 db    

porta  1 db    

személyzeti WC  1 db    

tanulói WC   szintenként, nemenként 2 db    

szertár  munkaközösségenkénti 

bontásban  
  

HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI  

valamennyi bérelt  

Eszközök, felszerelések  Mennyiségi mutató  Megjegyzés  

 1. Tantermek        

 tanulói asztalok, székek  osztályonként a tanulók létszámának 

megfelelően   
kétszemélyes asztalok  

 nevelői asztal, szék   tantermenként 1-1 db     

 eszköztároló szekrény   tantermenként 1-1 db     

 tábla   tantermenként 1db     

 ruhatároló (fogas)   tanulók létszámának megfelelően 

tantermenként  
   

 szeméttároló   helyiségenként 1db  fedeles  
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2. Szaktantermek   (a tantermi alapfelszereléseken felüli 

igények)  
  

a) számítástechnikai terem       

 tábla + flipchart   1 db  termenként  

 számítógépasztal+szék   Tanulónként és gépenként 1 db     

 számítógépek és tartozékai  tanulónként 1db felszerelés  Számítógép + perifériák  

 nyomtató   2 db  hálózati nyomtatás  

scenner  1 db  termenként  

projektor  1 db  termenként  

aktív tábla  2 db  két teremben  

 programok   jogtiszta szoftverek    a pedagógiai program előírásai szerint 

 lemeztároló doboz  2 db     

polc  1 db    

  

b) nyelvi termek       

 tábla + flipchart   1 db  termenként  

magnó   1 db  termenként  

szótárak  1-1 db  tanulónként  

polc  1 db    

  

5. Vezetői iroda és 

nevelőtestületi szoba  
      

 íróasztal  1- 1 db   pedagóguslétszám szerint  

 szék  1- 1 db   pedagóguslétszám szerint  

 szék  3 db     

 iratszekrény  1 db     

 Telefon és fax   1 db     

 napló és folyóirattartó   1 db     

 lemezszekrény   1 db     

 fénymásoló   1 db     

 számítógépasztal és szék  1 db    

 számítógép nyomtatóval  1 db    

 könyvszekrény  1 db     

 ruhásszekrény vagy fogasok  mindkettő a társalgóban     

 tükör   1 db     

  

8. Könyvtár        

 tanulói asztal, szék   egy iskolai osztály egyidejű 

foglalkoztatására  
   

 könyvtárosi asztal, szék  1 db   asztal egyedi világítással  

 szekrény (tároló)   négyezer könyvtári dokumentum 

elhelyezésére  
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 tárolók, polcok, szabadpolcok  szükség szerint     

 létra (polcokhoz)   1 db     

 telefon   1 db   közös vonallal is működtethető  

 fénymásoló   1 db     

 számítógép, nyomtató  4 db   hálózatra kötve, tanulók számára is  

 video (lejátszó, felvevő) 

televízióval  
 2 db     

 CD játszó és magnetofon   2 db     

 írásvetítő  2 db     

II. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK  

Eszközök, felszerelések  Mennyiségi mutató  Megjegyzés  

 Taneszközök        

 tárgyak, eszközök, 

információhordozók az 

iskola pedagógiai 

programjában előírt 

tananyag feldolgozásához  

 évfolyamok, tantárgyak alapján oly  
módon, hogy az iskola munkarendje 

szerint minden osztály alkalmazhassa  

 pedagógiai programban foglaltak szerint  

 egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális taneszközök  
 évfolyamok, tantárgyak alapján oly  
módon, hogy az iskola munkarendje 

szerint minden osztály alkalmazhassa  

pedagógiai programban foglaltak szerint  

 magnetofon  2 db   szaktanteremnél felsorolton kívül; bárhol 

szükség szerint elhelyezhető  

 CD és lemezjátszók  2 db   könyvtárnál felsorolton kívül, bárhol 

szükség szerint elhelyezhető  

 video (lejátszó) 

televízióval  
1 db   könyvtárnál felsorolton kívül, bárhol 

szükség szerint elhelyezhető  

 írásvetítő  1 db   könyvtárnál felsorolton kívül, bárhol 

szükség szerint elhelyezhető  
Valamennyi helyiség és eszköz a befogadó iskola tulajdona.  

  

  

  

Összesített taneszköz jegyzék  

  

ANYANYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ  

  

Digitális adathordozó 

(CD-ROM, Internet)  
FILM, DIA ÉS  

HANGHORDOZÓ  
Oktatótábla, fólia, 

Sokszorosítható képsor  

Nyomtatott eszközök,  
Szótár,  

szemelvénygyűjtemény, 

feladatlap, szókártya  
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1. A nem nyelvi jelek 

értelmezését segítő 
információhordozó  

2. Nyelvtani feladatokat 

tartalmazó adatbázisok  
3. Különféle (értelmező, 

szinonima) szótárak 

digitális adathordozón  
4. A szöveg szerkezetére 

vonatkozó adatbázis  
5. Feladatok a 

szövegalkotás 
gyakorlására 

elektronikus 
adathordozón  

6. Helyesírási gyakorlatok 

adatbázisban   
7. Könyvtári katalógusok 

elektronikus 

adathordozón  
8. A publicisztikai stílus 

változásainak vizsgálata 
különféle korok 

újságjait, folyóiratait 
bemutató adatbázis 
segítségével.  

9. A szakmai-tudományos  
nyelv vizsgálata 

különféle típusú 

információhordozókon.  
10. A magyar líra digitális 

adatbázisban.  
11. Válogatás digitális 

adatbázis alapján a 
kortárs magyar 

irodalomból  
12. A magyar nyelv 

történetét bemutató 
interaktív taneszköz.  

13. A mai magyar nyelv 

nyelvváltozatait 

bemutató 

információhordozó  

1. Interjúkat, 
tudósításrészleteket 
tartalmazó videofilm  

2. A nem nyelvi jelek 
értelmezését segítő 

néma- és hangosfilm  
3. A dialogikus és 

monologikus forma 

különbségét bemutató 

filmrészlet  
4. A magyar  

nyelvjárásokat 

bemutató  
ismeretterjesztő film  

5. A nyelvváltozatokat 

szemléltető videofilm 
(nyelvi forma, 

hangoztatás, 

testbeszéd)  
6. Szónoki beszédet 

tartalmazó játék- és 

dokumentumfilm  
7. A stílusrétegeket 

reprezentáló játék-, 
dokumentum- és 
ismeretterjesztő filmek  

8. Ismeretterjesztő film a 
magyar hagyomány  
jelképeiről és a modern 

jelrendszerekről  
9. A nyelvjárásokat 

bemutató hanghordozó  
10. A nyelvváltozatokat 

szemléltető videofilm, 
hangfelvétel, 
hanghordozó  

11. Nyelvrokonaink életét 
bemutató  
ismeretterjesztő film  

    

1. Falitábla a hangtan, 
az alaktan, a szófaji  
rendszer, a 

mondattan 

szemléltetésére  
2. A nyelvjárásokat 

bemutató falitérkép  
3. Falitábla az európai 

nyelvcsaládok  
bemutatására  

4. Magyar  
művelődéstörténeti 

atlasz  
5. Nyelvrokonainkat 

bemutató falitábla  
  

1. Hang- és szókártyák  
2. Szöveggyűjtemény a 

szövegszerűség 

elemzésére, 

szövegfeldolgozó 
eljárások gyakorlására 

(szerkezet, jelentés)  
kiemelhető, 

sokszorosítható 

formában  
3. A magyar történelmi 

hagyomány nagy 
szónokainak 
beszédrészleteit 
tartalmazó 

szöveggyűjtemény  
4. Szónoki 

beszédrészleteket 
tartalmazó 

szöveggyűjtemény 
kiemelhető, 

sokszorosítható 
formában  

5. Szemelvénygyűjtemé 

ny különböző 
szövegfajtákból a 

szövegalkotó és 

szövegelemző 
eljárások gyakorlására 

kiemelhető, 

sokszorosítható 

formában  
6. Nyelvművelő 

tanulmányokat 
tartalmazó 
szöveggyűjtemény.  

  

  

  

  

MAGYAR IRODALOM  

Digitális adathordozó 

(CD-ROM, Internet)  
Film, dia és hanghordozó  Oktatótábla, fólia,  

Sokszorosítható képsor  
Nyomtatott eszközök,   

Szótár,  
szemelvénygyűjtemény, 

feladatlap, szókártya  
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1. A magyar  
népköltészeti 
alkotások bemutatása  
interaktív taneszközön  

2. Az antikvitás 
irodalmát bemutató 
adathordozó önálló 
feldolgozásra  

3. A dráma és a színház 

történetét bemutató 

információhordozó  
4. A Bibliát és hatását 

bemutató, kivetíthető 

képeket tartalmazó 

információhordozó  
5. A magyar középkor 

művelődéstörténetét 
feldolgozó 
információhordozó  

6. A középkor magyar 
irodalmi emlékeit  
tartalmazó adatbázis  

7. A magyar könyvtárak 
történetét bemutató 

információhordozó  
8. A magyar reneszánsz 

művelődéstörténetét 
bemutató 
információhordozó  

9. Janus Pannonius és 

Balassi Bálint műveit 

tartalmazó adatbázis  
10. A Shakespeare 

korabeli színházat  
      bemutató, kivetíthető 

képeket    
      tartalmazó 

információhordozó  
11. A magyar reformáció 

irodalmát tartalmazó 
adatbázis  

12. A barokk művészetét 

bemutató, kivetíthető 

képeket tartalmazó 

információhordozó  
13. A magyar barokk 

időszakának 
művelődéstörténetét 

feldolgozó  
információhordozó  

A magyar barokk  

1. A magyar  
népköltészeti  
alkotások bemutatása  
(kazetta, CD)  

2. Az antikvitás 
művészetét bemutató, 
kivetíthető képeket 
tartalmazó  
információhordozó  
(dia, videó)  

3. A Biblia hangzó 

anyagon   
4. Bibliai témát 

feldolgozó zenei 

hanghordozó  
5. A középkor 

művészetét bemutató , 
kivetíthető képeket 
tartalmazó  
Információhordozó  

6. A középkori zenét 

bemutató 

hanghordozó  
7. A reneszánsz 

művészetét bemutató, 
kivetíthető képeket 

tartalmazó 

információhordozó  
8. A barokk művészetét 

bemutató, kivetíthető 
képeket tartalmazó 
információhordozó  

9. Janus Pannonius és 
Balassi Bálint verseit 

bemutató hangzó 

anyag (kazetta, CD)  
10. Shakespeare valamely 

drámájának 

filmfeldolgozása  
11. Molière valamely 

drámája filmen / 
színházi előadás 
felvételről.  

12. A barokk zenét 
bemutató hangzó 

anyag  
  

1. Kronológiai táblázat és 

térkép az antikvitás 
nagy alkotóiról, 

színhelyeiről  
2. Kronológiai táblázat a 

reneszánsz és a barokk 
nagy alkotóiról, 
kiemelkedő műveiről  

3. A középkori 

kódexekből válogatott  
sokszorosítható képsor  

  

1. Irodalmi atlasz  
2. Művelődéstörténeti  

atlasz  
3. Költői szótárak  
4. A bibliai fogalmak 

szótára  

képviselőinek műveit 

tartalmazó adatbázis      
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Digitális adathordozó 

(CD-ROM, Internet)  
Film, dia és hanghordozó  Oktatótábla, fólia,  

Sokszorosítható képsor  
Nyomtatott eszközök,   

Szótár,  
szemelvénygyűjtemény, 

feladatlap, szókártya  
  

14. A felvilágosodás kora 

stílus-irányzatainak 
építőművészeti és 
képzőművészeti 
alkotásait bemutató, 
kivetíthető képeket 

tartalmazó  
információhordozó  

15. A magyar felvilágosodás 

korának 

művelődéstörténetét 

tartalmazó adatbázis  
16. Csokonai Vitéz Mihály és 

Berzsenyi Dániel műveit 
tartalmazó adatbázis  

17. Katona Józsefről és a 
korabeli színházi 

előadásokról készült, 
képeket kivetítő 

információhordozó  
18. A Bánk bánt tartalmazó 

adatbázis  
19. Kölcsey Ferenc és 

Vörösmarty Mihály életét 

és műveit tartalmazó 
adatbázis  

20. A magyar könyvtárak 

történetét bemutató 

információhordozó  
21. Jókai Mór műveiből 

válogatást tartalmazó 

adatbázis  
22. Petőfi Sándor pályája és 

művei  
információhordozón  

23. Arany János pályája és 

művei  
információhordozón  

13. Csokonai Vitéz Mihály 

és Berzsenyi Dániel 
verseit tartalmazó hangzó 
anyag  

14. A magyar színjátszás 

esemény-történetét 

bemutató fólia  
15. A Bánk bán 

filmfeldolgozása vagy 

színházi felvétele  
16. Kölcsey Ferenc versei 

hanghordozón.  
17. Vörösmarty Mihály 

versei hanghordozón 18. 
Vörösmarty Mihály 

Csongor és Tünde című 

műve filmen / színházi 
előadás felvételéről  

19. Petőfi Sándor versei 

hanghordozón  
20. Népdalgyűjtemények 

hanghordozón  
21. Magyar népballadák 

hanghordozón  
22. Arany János versei 

hanghordozón  
23. A 19. század második 

felének zenei alkotásait  
bemutató hanghordozó  

  

4. Kronológiai táblázat a 

felvilágosodás és a 
romantika magyar és 
világirodalmi alkotóiról és 

kiemelkedő  műveiről  
5. Kronológiai táblázat a 

reformkori művelődésről  
6. Oktatótábla / fólia a magyar 

színjátszás kezdeteinek 

eseménytörténetéről  
7. .Petőfi életművéről 

tanultakat felidéző, 

kivetíthető képeket 
tartalmazó 
információhordozó  

8. Arany életművéről 

tanultakat felidéző 

kivetíthető képeket 
tartalmazó  
információhordozó  

  

5. Válogatás a 19. századi 

alkotók írói, költői  

szótáraiból  
6. Feladatlapok az írói 

költői szótárakkal végzett 
önálló feldolgozáshoz  

7. Szemelvénygyűjtemény a 
magyar felvilágosodás 

nyelvi-irodalmi- 

társadalmi  programját 

bemutató írásokból  
8. Feladatlapok a magyar 

felvilágosodás korának 

eszméit tartalmazó anyag 

önálló vagy csoportos 
feldolgozásához  

9. A magyar romantika 
időszakát feldolgozó 

művelődéstörténeti 

szemelvénygyűjtemény /  
adatbázis   

sokszorosítható 

feladatlapokkal önálló 
vagy csoportos  
feldolgozáshoz  

  

24. Madách Imre életét 
felidéző, kivetíthető 
képeket tartalmazó 
adatbázis  

24. A 19. század második 

felének stílusirányzatait 

bemutató, kivetíthető 
képeket tartalmazó 

adatbázis  
információhordozó  

25. A 19. század második 

felének irodalmát 

feldolgozó adatbázis  

 24. Madách Imre „ Az 
ember tragédiája” 
művének  
filmfeldolgozása / 
színházi előadása 

felvételen  
25. Csehov és Ibsen 

egyegy drámája filmen 

/ színházi előadás 

felvételén  
26. Huszárik Zoltán  

Szindbád című filmje  
27. Diasorozat a 19. 

század  

9. Válogatás „Az ember  
tragédiája” illusztrációiból,  

színpadképeiből  
10. Kronológiai oktatótábla a 

19. század második felének 
magyar és európai alkotóiról 

és kiemelkedő műveiről  
11. Kronológiai oktatótábla a 

20. század elejének magyar 

és európai alkotóiról és 

kiemelkedő műveiről  
12. Az avantgárd irányzatait 

bemutató, kivetíthető  

 10. Irodalmi atlasz  
11. Művelődéstörténeti 

atlasz  
12. Költői szótárak  
13. Szemelvénygyűjtemény 

a századelő jellemző 

irodalmi és 

képzőművészeti 
motívumaiból  
összehasonlító elemzés  
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26. A 19–20. század fordulója 

magyar íróiról kivetíthető 
képeket tartalmazó 

információhordozó  
27. A 20. század elejének 

polgári környezetét 

kivetíthető képeken 

bemutató adathordozó  
28. A 19–20. század fordulója 

és a századelő magyar 
művelődés-történetét 
bemutató információ- 

hordozó  
29. Mikszáth, Krúdy és 

Móricz pályáját és műveit 

bemutató 

információhordozó  
30. A Nyugat folyóirat 

adatbázisban  
31. Ady Endre életét felidéző, 

kivetíthető képeket 
tartalmazó adatbázis  

32. Ady Endre pályája és 

művei  
információhordozón  

33. Tóth Árpád és Juhász 
Gyula pályája 

információhordozón.  
34. Tóth Árpád és Juhász  

Gyula versei adatbázisban  
35. Babits Mihály pályája 

információhordozón  
36. Babits Mihály versei 

adatbázisban  
37. Kosztolányi Dezső 

pályáját felidéző, 

kivetíthető képeket 

tartalmazó adatbázis  
38. Kosztolányi Dezső pályája  

információhordozón  
39. Kosztolányi Dezső művei 

adatbázisban Az avantgárd 

irányzatait bemutató 

művelődéstörténeti 

adatbázis  

fordulójának és a 20. 

század elejének képző- 

és iparművészetéről  
28. Ady Endre pályáját 

bemutató  
ismeretterjesztő film  

29. Ady Endre versei 

hanghordozón  
30. Tóth Árpád és Juhász 

Gyula versei 
hanghordozón  

31. Babits Mihály versei 

hanghordozón  
32. Kosztolányi Dezső 

versei hanghordozón  
33. Ismeretterjesztő film az 

avantgárd irányzatairól   

képeket tartalmazó adatbázis  
képzőművészeti  
alkotásokból  

  

 

Digitális adathordozó 

(CD-ROM, Internet)  
Film, dia és hanghordozó  Oktatótábla, fólia,  

Sokszorosítható képsor  
Nyomtatott eszközök,  

szótár,  
szemelvénygyűjtemény, 

feladatlap, szókártya  
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40. József Attila életét 

felidéző, kivetíthető 
képeket tartalmazó 

adatbázis  
41. A 20. század első felének 

magyar 
művelődéstörténetet 

bemutató    

információhordozó  
42. József Attila pályáját  

34. József Attila verseit 

tartalmazó      

hanghordozó  
35. Szabó Lőrinc, Illyés 

Gyula, Radnóti Miklós 
műveit tartalmazó 
hanghordozó  

36. .Weöres Sándor,  
Pilinszky János műveiből 

válogatást tartalmazó  

14. A 20. század első fele 

magyar és európai 
művelődéstörténetének 

kronológiai 

összefoglalására szolgáló 

oktatótábla / fólia  
15. Sokszorosítható képsor a 

20. század kiemelkedő 

képzőművészeti, építészeti 

alkotásaiból  

13. Szemelvények a 20. 

századi költők, írók 

költői szótáraiból  
14. Feladatlapok a költő 

szótárakból vett 

szemelvények 

önálló 

feldolgozásához  

bemutató 

információhordozó  
43. Szabó Lőrinc, Illyés 

Gyula, Radnóti Miklós 

pályáját felidéző, 
kivetíthető képeket 

tartalmazó adatbázis  
44. A tárgyalt 20. századi 

alkotók korát átfogó 
művelődéstörténeti 
adatbázis  

45. Szabó Lőrinc, Illyés 

Gyula, Radnóti Miklós 

pályája adatbázisban  
46. Németh László és 

Márai Sándor pályáját 

feldolgozó információ- 

hordozó  
47. Németh László műveit 

tartalmazó adatbázis 

48. Weöres Sándor,  
Pilinszky János, Örkény 

István pályáját felidéző, 

kivetíthető képeket 

tartalmazó adatbázis 49. 

Weöres Sándor, Pilinszky 

János művei adatbázisban  

hanghordozó  
37. A kortárs magyar lírát 

tartalmazó hanghordozó  
38. Énekelt versek 

hanghordozón   
39. Örkény István egy 

drámájának 
filmfeldolgozása / színházi 

felvétele  
40. Egy választott 

világirodalmi szerző 
drámájának  
megjelenítésére  film / a 

színházi előadás felvétele  
41. 20.századi magyar drámák 

előadásaiból egy-egy 

részlet filmen   
42. Film  az irodalom 

határterületéről választott  
mű megjelenítésére  

  

16. A 20. század második fele 

európai és magyar 

művelődéstörténetének 

kronológiai összefoglalására 

szolgáló oktatótábla / fólia   

 

MATEMATIKA  

  

Minimális  

Demonstrációs  Tanulói  

1. Mérőrúd, mérőszalag  
2. Körző, vonalzó, szögmérő  
3. Sík és térgeometriai modellező  
4. Űrmértékmodell, mérőedények  
5. Logikai készlet  
6. Testmodellek  
7. Mágnesek  
8. Kúpok, kúpszeletek  

1. Körző, vonalzó, szögmérő  
2. Sík és térgeometriai modellező  
3. Űrmértékmodell, mérőedények  
4. Logikai készlet  
5. Zsebszámológép  
6. Milliméterpapír, pontrácsok,   
7. Ragasztó, ragasztószalag  
8. Kartonpapír, olló  
9. Dobókocka  
10. Fonal, zsineg  
11. Átlátszó papír  

  

  
Szaktantermi felszerelések   
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1.  

2.  
3.  

  

Számítógép internet 
csatlakozással  
Négyzethálós tábla 

Mágneses tábla  

4. 
5.  
6.  

  

Írásvetítő  
Vetítő-ernyő Video 

lejátszó televízióval 

vagy video-projektor  

7.  

8.  

9.  

  

Nagy matematikusok  
arcképei Matematikai 

faliképek  

Demonstrációs 

eszközök  

10. Tevékenykedtető 

eszközök  
11. Matematikai 

szakkönyvek  
12. Írásvetítő 

fóliasorozatok  
  

  

  

FÖLDRAJZ  

  

Térképek, nyomtatott 

taneszközök  
Modell, gyűjtemény, 

mérőeszköz  
Transzparens és/vagy 

oktatótábla  

Kivetíthető 

audiovizuális 

eszközök(dia, 

videofilm, CD)  
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1. Világatlasz 

Falitérképek:  
2. A Föld szerkezeti 

(geológiai) felépítése 
és ennek 
kontúrtérképe (duó– 

térkép)  
3. a Föld és az 

óceánfenék 

domborzata  
4. A Föld éghajlata (a 

tengeráramlásokkal 

és 

klímadiagramokkal)  
5. A Föld országai  
6. A Föld népessége  
7. A Föld 

mezőgazdasága  
8. A Föld ásványkincsei 

és bányászata  
9. Afrika országai, 

gazdasága   
10. Észak-Amerika 

országai, gazdasága   
11. Ázsia országai, 

gazdasága   
12. Európa országai   
13. Az Európai Unió  
14. Magyarország 

domborzata   
15. Magyarország 

megyéi és 

közlekedése   
16. A csillagos égbolt 

hazánk felett  
17. A Föld és az 

óceánfenék 

domborzata 

(dombortérkép)  
18. A Föld éghajlati 

kontúrtérképe  
(applikációs jelekkel, 

klímadiagramokkal)  
19. A Föld talajtérképe  
20. A Föld természetes 

növénytakarója  
21. A világ közlekedése, 

szállítása  
22. Integrációk 

kapcsolatrendszere a 

világban  
23. Applikációs jelek a 

kontúrtérképekhez 

(természetföldrajzi, 

klímadiagram)  

1. Természetföldrajzi 

földgömb   
2. Politikai földgömb  
3. Tanulói földgömb  
4. Iskolai meteorológiai 

állomás 
mérőműszerekkel  

5. Tanulói ásvány-és 

kőzetgyűjtemény  
6. Kézi nagyító  
7. Binokuláris mikroszkóp  

(demonstrácuós)  
8. Földgömbfémmeridiánnal 

9. Precíziós tájoló  
(demonstrációs)  

10. Laptájoló (tanulói)  
11. Iránytű (tanulói)  
12. Gördülő távolságmérő  
13. A Föld belső felépítése 

(szétszedhető szerkezeti 

modell)  
14. A gyűrődés modellje  
15. A vetődés modellje   
16. A vulkán modellje  
17. Ősmaradványgyűjtemény  
18. A piacgazdaság 

működésének modellje  
19. A tőzsde működésének  

modellje  

  

  

1. Üres földtörténeti 
időtáblázat a 
hozzátartozó 
eseményeket, 
képződményeket 

bemutató kártyával  
2. Földtörténeti 

oktatótábla (bővített, 

a középiskolások 

számára)  
Egyéb oktatótáblák:  
3. A térképkészítés 

alapjai  
4. A gazdasági adatok 

ábrázolásának 

módjai  
5. A hegységek 

keletkezése  
6. A vulkánok típusai  
7. A lemeztektonika  
8. Az ásványok és a 

kőzetek 

rendszerezése  
9. A Föld szerkezete  
10. A Föld szerkezeti és 

felszíniformái  
11. A karsztjelenség  
12. A Naprendszer 

felépítése  
13. A Föld forgása és 

keringése  
14. A nap-és a 

holdfogyatkozás  
15. A holdfázisok  
16. A Nap felépítése, 

jellemzői  
17. Ciklonok a 

mérsékelt övezetben  
18. A monszun 

szélrendszer  
19. Földünk jellegzetes 

talajtípusai  
(talajszelvények)  

20. Hazánk 
talajtípusainak 

összehasonlítására 

alkalmas 

transzparens  
21. A földrajzi 

övezetesség 

rendszere  
22. A hegyvidékek 

függőleges 
övezetessége  

23. Afrika, Ausztrália és 

Óceánia, a 

sarkvidék,  
Amerika, Ázsia,  

1. Diasorozat a 

földtörténeti emlékek 
bemutatására a 

különböző 
kontinensekről  

2. Műholdfelvételek 

kivetíthető 
információhordozón a 

geoszférák 

jelenségéről, a  
környezet állapotáról  

3. Tematikusan  
összeállított 

kivetíthető 
információhordozó a 

geoszférában  
végbemenő 
jelenségről, 

folyamatokról 

(dia, videó, CD…)  
4. A természetföldrajzi 

övezetesség egyes 
övezeteinek, öveinek, 

területeinek, 
vidékének jellemzőit  
bemutató tematikusan  
összeállított  
kivetíthető 

információhordozó  
(dia, videó, CD…)  

5. Jellegzetes 
településtípusokat, 

településrendszereket 
bemutató,  
tematikusan 

összeállított,  
kivetíthető 

információhordozó 
eszköz  

6. Kivetíthető vizuális 

eszköz az országok 
egyedi szerepköreiről, 

a közelmúlt és a 

napjaink 
világgazdasági 

eseményeiről, 
folyamatairól (dia, 

videó, CD…)  
7. Tematikusan  

összeállított, 

kivetíthető eszköz a 

bolygónkat ért 

környezeti  
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24. Másolható tanulói 

kontúrtérképgyűjtemény a 
kontinensekről és a tantervben 

kiemelt országokról  
25. Tájfutó térkép  
26. Turistatérkép  
27. Várostérképek, egyéb 

településtérképek  
28. Időjárási térképek  
29. Időjárási műholdfelvételek  
30. Nemzetközi összehasonlításra 

alkalmas statisztikai  
adatsorokat tartalmazó 
információhordozó a Föld 

népességéről, a környezet 
állapotáról, a világgazdaságról, 
annak folyamatairól, a 
világgazdaságban kiemelt és 
egyedi szerepet betöltő régiókról, 

országcsoportokról, országokról, 
azok gazdaságáról, világgazdasági 
kapcsolatairól (középiskolai)  

31. Olvasókönyvszemelvénygyűjtemén 
y a Naprendszer megismeréséről a 

geoszférákról, a földrajzi 

övezetességről, a világ 
társadalmigazdasági képéről, 

hazánk nemzetközi szerepéről, a 

globális  
környezeti problémákról, a 

nemzetközi környezetvédő 

szervezetek működéséről  
(középiskolai)   

32. Hazánk gazdasági szerepének és 
külgazdasági kapcsolatainak 
elemzésére alkalmas adatokat 

tartalmazó  
információhordozó  

  

 Európa  
természetföldrajzi, 
társadalmi- gazdasági 

és környezeti 
jellemzőinek, 

összefüggésrendszeré 

nek, világgazdasági 
szerepének 

bemutatására 

alkalmas  
transzparens-sorozat   

24. A geoszférában 
lejátszódó 

jelenségek, 
folyamatok és a 

köztük lévő 

összefüggések, 
tipikus 

előfordulásaik, a 

geoszférák 
környezeti 

állapotának, 
védelmének, a külső  
és a belső erők 
munkájának 
bemutatására 
alkalmas  
transzparens-sorozat  

25. A természetföldrajzi 
övezetesség 

rendszerét és 
összetevőit, a 
vízszintes és a 
függőleges 
övezetesség 

kapcsolatát, az 
övezetek, övek, 
területek, vidékek 
tipikus előfordulásait 

bemutató  
transzparens-sorozat  

26. A természetföldrajzi 
övezetesség hatását a 

népességre, a 
településekre, az 
élelmiszertermelésre, 
a természeti 

erőforrások területi 
különbségeire, a 
gazdasági fejlettségre 
– bemutató 
didaktikus 

transzparens-sorozat  
27. A világgazdaság 

folyamatait, a 
gazdasági ágazatok 

felépítő tényezőit, a 
tercier és az 
információs szektor 

területi  

károsodásról, a 

megoldás  
lehetőségeiről, a 

Föld védett 

természeti és 
kulturális értékeiről  

(dia, videó, CD…)  
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elhelyezkedését, a 

világgazdasági 

szerepkörök időbeli és 

térbeli változását a  
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  világgazdasági 

központok 
jelentőségét, a 

gazdasági fejlettség 

különbségeit bemutató 
didaktikus 

transzparens-sorozat  
28. A globális környezeti 

problémákat, azok 

összefüggésrendszerét 
, a megoldás 

lehetőségét, a 

nemzetközi 

környezetvédő 

szervezeteket és 

tevékenységüket 

bemutató didaktikus 

transzparens-sorozat  

 

FIZIKA  
Szaktantermi felszerelések   

1. Tanári előadó asztal 2. 

(vízcsappal, kiöntővel, 3.  
vezetékes- vagy palackos 

gázzal,  4. elektromos 

hálózati  5. 

feszültséggel)    
Vízszintes lapú, tanulói 

kísérletezésre is alkalmas 

munkaasztalok  

Vetítő-ernyő 
Diavetítő, 

vetítőlámpa   
Írásvetítő  
Video-projektor  

6.  

7.  

  

Számítógép internet 
csatlakozással A 

fizika nagy 
felfedezéseit, tudósait 
időrendben az 
egyetemes 

kultúrtörténetbe 
beágyazva bemutató  
tabló  

8. Híres fizikusok 

arcképei  
9. Nagy magyar 

természettudósok 
arcképei  

10. Fali tablók a fizika 

korszakalkotó nagy  
kísérleteiről,  
felfedezéseiről   

  

  
Sokoldalúan használható fizikai eszközök  
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1. Bunsen-állvány  14. Merülőforraló   28. Nyomásálló  43. Univerzális  
 (különböző  15. Tálca – műanyagcső  elektromos műszer  
 nagyságban)  tanulókísérletekhez  29. Hoffman-szorító   44. Próbalámpa,  
2. Állvány-dió 16. Laboratóriumi 30. Vegyszerkanál  45. Univerzális hálózati (különböző üvegedények: 31. 

Csipesz tápegység egyen- és nagyságban) 17. Gömblombik,  32. Vízlégszivattyú  váltófeszültség  
3. Asztallapra rögzíthető 18. Erlenmayer-lombik   33. Dugófúró-készlet   szolgáltatására nagy  

csiga  19. Főzőpohár 34. Különböző méretű áramterhelhetőségre  4. Állványkarika 20. Kémcső  parafa és 

gumi-dugók 46. Szárazelem,  
 (különböző méretben) 21. Tölcsér  35. Demonstrációs  zseblámpaizzók  
5. Vasrúd (különböző 22. Kristályosító-csésze stopperóra  demonstrációs vastagságban és (különböző 

méretben) 36. Méterrúd  foglalattal   
 hosszban)  23. Óraüveg (különböző  37. Mérőszalag   47. Demonstrációs  
6. Lombik-fogó  méretben)   38. Tolómérő   mérőműszer áram és  
 (különböző méretben) 24. Liebig-hűtő   39. Csavarmikrométer   feszültség mérésére  
7. Kémcsőszorítók   25. Üvegcsövek  40. Táramérleg,  váltóáramú,  
8. Fa kémcsőcsipesz   (különböző külső és  súlysorozattal,  középállású  
9. Vas-háromláb  belső átmérővel,  (elektronikus mérleg)   egyenáramú   
10. Azbesztháló   különböző  41. Bothőmérő   48. Röpzsinór  
11. Nagyméretű lapos tál   hosszúságban)  42. Fázisceruza    banándugóval  
 (fém vagy műanyag)  26. Üvegrúd    (különböző  
12. Bunsen-égő  27. Gumicső (különböző hosszúságban)  (vezetékes földgázhoz átmérő)  49. Krokodilcsipeszek   
 vagy palackos PB- 50. Toroid-transzformátor  

gázhoz)   51. Tolóellenállások 13. Elektromos főzőlap  (potméteres és  
 (rezsó)   előtétes kapcsolásra)   

(105 , 330 , 1200  

 )    
Oszcilloszkóp   

  
Szükséges anyagok, fogyóeszközök  

1. Széndioxid (patronban)  
2. Szalol  
3. Réz-drótok  
Ellenállás-huzalok (kanthal)  

4. 
5.  
6.  

  

Ólomsörét  
Petróleum,  
Denaturált szesz,  

7. 
8.  
9.  

  

Ricinusolaj  
Gyertya  
4,5 v-s szárazelem  

10. Szűrőpapír  
11. Háztartási vatta  
Üres videokazetták (aktuális 

műsorok rögzítéséhez)  

  

  

ÖSSZESÍTETT FIZIKAI ESZKÖZKÉSZLET  

  
9-10. évfolyam   

Minimális  Ajánlott  
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1. Metronóm  
2. Mikola-féle cső  
3. Állítható 

dőlésszögű lejtő,  
sínnel, 

kiskocsival  
4. Ejtőzsinór  
5. Galilei-lejtő  
6. Ejtőzsinór  
7. Deszkás inga  
8. Körpályán futó 

játék mozdony  
9. Lőwy-féle 

ejtőgép  
10. Kísérleti 

eszközkészlet a 

gyorsulás és az 

erő kapcsolatának 
vizsgálatára  

11. Egyszerű kísérleti 
eszköz a hatás–

ellenhatás 

törvény 

érzékeltetésére   
12. Rugós 

erőmérőpár  
13. Eszköz a 

kényszererő 

változásának 
bemutatására 
fonálinga lengése 

során  
14. Állítható 

dőlésszögű lejtő 

különféle 
simaságú  
borítással  

15. Dinamométer  
készlet  

16. Tábla (kb.  

0,5 0,5 m), 

tengellyel,  

54. Eszköz a mágneses tér 

áramjárta vezetőre 

gyakorolt hatásának 

kimutatására  
55. Eszköz az ionsúrlódás 

szemléltetésére  
56. Eszköz az áramjárta 

vezetők között fellépő 
erőhatás bemutatására  

57. Az elektromotor 
működését szemléltető 

modell  
58. Szétszedhető iskolai 

transzformátor készlet 

különféle menetszámú,  
cserélhető tekercsekkel, 

vasmagokkal  
59. Tűcsapágyon forgatható 

abroncs pár a Lenz 
törvény demonstrálására  

60. Kézi forgatógép, 

befogható 

mágnespatkóval  
61. Váltóáramú 

demonstrációs áram- és 
feszültségmérő műszer,  
változtatható 

méréshatárral  
62. Glimmlámpa, 

foglalatban  
63. Spirálrugó készlet, 

különféle méretű és 
direkciós erejű rugókkal  

64. Fémgolyók füllel, 

különböző tömegűek  
65. Tükörskála, állványon  
66. Gumikötél (v. 

Gumicső),  
6–8 m hosszú  

67. Tekercsrugó, laza, nagy 

átmérőjű, 2–3 m hosszú  
68. Csatolt rúdinga-sor a 

transzverzális és a 

longitudinális hullám  

1. Demonstrációs stopperóra 

nagyméretű kijelzővel  
2. Stewin-korong  
3. Számítógépes 

mérőberendezés 
fénykapuval, kódléccel, 

interfésszel, a mozgások  
kiértékelésére alkalmas 
programmal  

4. Útsokszorozó ejtőgép  
5. Kénporos nyomíró  

kiskocsi, sínen  
6. Leszívható ejtőcső 

tollpihével, acélgolyóval  
7. Légszivattyú  
8. Változtatható (alacsony) 

fordulatszámú motor, 

tengelyére erősíthető 
tokmánnyal  

9. Számítógépes program a 

mozgások 
szuperpozíciójának 

szimulálására  
10. Atwood-féle ejtőgép  
11. Kerekes zsámoly (2 

darab)  
12. Ballisztikus inga lövedék 

sebességének mérésére  
13. Demonstrációs torziós 

inga a cavendish-kísérlet 
szemléltetésére  

14. Interaktív számítógépes 
program a bolygók és a  
mesterséges égitestek  
mozgásának 

szemléltetésére  
15. Szalagfékes 

teljesítménymérő, 

(elektro)motor 

teljesítményének mérésére  
  

43. Demonstrációs 

stopperóra, nagyméretű 

kijelzéssel  
44. Változtatható (alacsony) 

fordulatszámú motor, 

tengelyére erősíthető 

tokmánnyal  
45. Változtatható 

fordulatszámú motorral 
rezgésbe hozható 
rezonancia-rendszer  

46. Pontszerű fényforrás, 

árnyékvetítéshez  
47. Fénykapu, interfész, 

számítógépes program a 

rezgőmozgás mérésére, 

kiértékelésére   
48. Eszköz a torziós hullám 

terjedésének 
bemutatására  

49. Interaktív számítógépes 
program a 

hullámtulajdonságok 

demonstrálására  
50. Hullámkád készlet 

hullámkeltővel a felületi 
hullámok sajátságainak 

demonstrálására  
51. Eszköz a felületi 

állóhullámok 

bemutatására  
52. Stroboszkóp  
53. Hanggenerátor pár  
54. Mikrofon  
55. Hangszóró  
56. Síp modellek (nyitott és 

zárt ajak- ill. Nyelvsíp)  
57. Demonstrációs 

mikrohullámú adó–vevő  
készlet az 

elektromágneses 

(mikro)hullámok 

terjedésének és  
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furatokkal   
17. Bifilárisan 

felfüggesztett 

golyósor acél- és 

viasz golyókkal  
18. Kiskocsis 

rakétamodell 

golyóval, rugóval  
19. Írásvetítő fóliák a  

naprendszerbeli 
távolság- és 

méretarányok 

érzékelésére  
20. Írásvetítő fóliák a 

Keplertörvények 

szemléltetésére  
21. Eszköz a szabadon 

eső test 
súlytalansági 
állapotának 

bemutatására  
22. Demonstrációs 

folyadékos hőmérő  
23. Tanulókísérleti 

alkoholos hőmérő  
24. Hőérzékeny 

folyadékkristály os 
ernyő  

25. Eszköz a lineáris 
hőtágulás 

bemutatására   
26. Eszköz a 

folyadékok 

hőtágulásának 

bemutatására   
27. S’gravesandekarika 

és golyó  
28. Melde-féle cső  
29. Eszköz a levegő (a 

gázok) 
hőtágulásának 
bemutatására  

30. Az anyag atomos 

szerkezetére és az 
atomok méretére 

utaló szemléltető 

fóliák  
31. Van de graaf 

generátor  
32. Elektrosztatikusa n 

működtethető 

kinetikus 

golyómodell a  

terjedésének 

bemutatására   
69. Chladni-féle lemezek  
70. Cselló vonó  
71. Rezonáló hangvilla pár  
72. Monokord  
73. Kundt-féle cső  
74. Optikai pad lovasokkal, 

az optikai elemek 
rögzítését szolgáló 
tartókkal  

75. Optikai padba is 

illeszthető lámpa, 12 v, 

min 100 w-os, nagy 
fényerőt biztosító 

pontszerű izzóval  
76. Kondenzor foglalatban  
77. Változtatható nyílású 

lyukdiafragma  
78. Változtatható nyílású 

résdiafragma  
79. Vetítőlencse, különféle, 

foglalatban  
80. Vetítőernyő talpas 

foglalatban  
81. Lyukkamera-modell  
82. Homorú tükör, száron  
83. Domború tükör, száron  
84. Homorú, domború és sík 

tükör-modell forgatható 

befogással, szögmérővel  
85. Üveghasáb, 

prizmamodell, forgatható 
befogással, szögmérővel  

86. Háromszög alapú prizma  
87. Küvetta, kb. 5 10 20 cm 

méretű  
88. Fresnel-féle kettős 

prizma  
89. Optikai rácslevonat  
90. Polárszűrő pár  
91. Cinklemez szigetelő 

állványon  
92. Ebonitrúd 

szőrmedarabbal  
93. Üvegrúd bőrdarabbal  
94. Elektroszkóp  
95. Háztartási „kvarclámpa”  
96. Videofilm a 

Rutherfordkísérlet 

tanításához  
97. Írásvetítő fóliák az 

atommodellek 

tanításához  
98. Írásvetítő fólia az 

atommag szerkezetének 
tanításához  

16. Kalibrálható folyadékos 

hőmérő  
17. Termoelem, érzékelő 

műszerrel  
18. Bimetall szalag  
19. Tyndall-féle vastörő  
20. Eszköz a gay-lussac 

törvények kísérleti 

igazolására  
21. Eszköz a boyle–mariotte 

törvény kísérleti 
igazolására  

22. Mechanikus rázógép a 

gázrészecskék 

hőmozgásának 

szemléltetésére  
23. Interaktív számítógépes 

program az anyag atomos 

szerkezetének, a 
részecskék hőmozgásának 

modellezésére  
24. Tanulókísérleti 

eszközkészlet  
kalorimetriai mérésekhez   

25. Eszköz a joule-kísérlet 

bemutatásra  
26. Eszköz ólom(sörét) 

fajhőjének mechanikai 
munkavégzéssel történő 

meghatározására   
27. Eszköz a forráshő 

mérésére  
28. Kristályszerkezetek 

golyómodellje  
29. Folyadékok véletlen 

szoros illeszkedésű 

golyómodellje  
30. Elektrosztatikai 

tanulókísérleti 

eszközkészlet  
31. Érzékeny (pl.: Wulf-féle) 

elektrométer  
32. Számítógépes program az 

elektromos 
térerősségvektorok és 

erővonalak modellezésére  
33. Számítógépes program a 

fémek, az elektrolitok, a 
gázok és a félvezetők 

vezetési 
mechanizmusának 

modellezésére  
34. Demonstrációs eszköz a 

Millikan-kísérlet 
elvégzésére  

35. Sokfunkciós 

modulrendszerű 

építőszekrény elektromos  

hullámjelenségeinek 

demonstrálására  
58. Lézer-fényforrás (pl. He– 

ne gázlézer)  
59. Optikai tanulókísérleti 

eszközkészlet  
60. Nagyméretű homorú 

tükör, állványon  
61. Hartl-féle optikai korong, 

tartozékokkal  
62. Kaleidoszkóp  
63. Háromszög alapú küvetta  
64. Optikai vizeskád, 

forgatható tükörrel  
65. Malus-féle készülék a 

fény polarizációjának 

bemutatására  
66. Higanygőz lámpa 

fojtótekerccsel  
67. Fotocella  
68. Fényelem  
69. Demonstrációs 

elektrondiffrakciós 

készülék, tápegységgel  
70. Spektrállámpa készlet a 

hozzávaló tápegységgel  
71. Interaktív számítógépes 

program a 
Rutherfordkísérlet 

modellezésére  
72. Demonstrációs GM cső  
73. Demonstrációs 

ionizációs kamra  
74. Demonstrációs ködkamra  
75. Kísérleti eszköz a toron 

felezési idejének 

mérésére   
76. Szimulációs program a 

láncreakció 

szemléltetésére  
77. Interaktív számítógépes 

szimulációs program az 

atomreaktor vezérlésének 

modellezésére  
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99. Radioaktív bomlási 

sorokat szemléltető 

írásvetítő fólia  
100. Videofilm a természetes  
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gázrészecskék 

hőmozgásának  
szemléltetésére   

33. Eszköz a gázok 

adiabatikus 
változása során 

bekövetkező 

hőmérsékletválto 

zás bemutatására  
34. Kaloriméter az 

anyagok 
fajhőjének 
mérésére  

35. Eszköz a fagyás 

során 

bekövetkező 
térfogat 

növekedésre  
36. Ebonitrúd, 

alkalmas dörzsölő 
anyaggal  

37. Üvegrúd alkalmas 

dörzsölő anyaggal  
38. Elektroszkóp  
39. Elektrométer  
40. Eszköz az 

elektromos 

erővonalak 

szemléltetésére  
41. Faraday-pohár, 

elektrométerre 
szerelhető  

42. Eszköz a 
csúcshatás 

bemutatására  
(pl.:  
Elektrosztatikus  
Segner-kerék)  

43. Faraday-kalitka, 

töltést jelző  
elektroszkópokk 
al  

44. Demonstrációs 

síkkondenzátor, 
változtatható 

távolságú 

fegyverzetekkel  
45. Egyenáramú 

demonstrációs 
áram- és 
feszültségmérő 
műszer 

(középállású), 
változtatható 
méréshatárral  

46. Eszköz az elemi  
töltés  

és a mesterséges 

radioaktivitás hatásairól, 

gyakorlati 

felhasználásáról  
101. A maghasadást és az 

atomerőmű szerkeze-tét 
vázlatosan szemléltető  
írásvetítő fólia   

102. Videofilm az 
atomerőművek 
működéséről, 
gazdaságosságáról, 

hátrányáról  
103. Az atombomba 

működését magyarázó, 

és pusztítását, elhúzódó 

hatásait bemutató 

videofilm  
104. Ismeretterjesztő film a 

csillagokban lezajló 
fúziós folyamatok 
magyarázatához  

105. Videofilm a csillagok 

fejlődésének tanításához  
106. Videofilm a 

világegyetem tágulása 

elméletének 

magyarázatához  
107. Videofilmek az 

űrkutatás témaköréből  
108. Falitábla az űrkutatás 

eredményeiről, 

kronológiájáról  

hálózatok demonstrációs méretű, 

függőleges síkú  
felépítésére, szemléltetésére, 

tartozékokkal  
36. Tanulókísérleti eszközkészlet 

egyszerű  
áramkörök  
összeállítására  

37. Cardano felfüggesztésű 
iránytű  

38. Barlow-kerék  
39. Interaktív számítógépes 

program a Lorenz erő 

működésének magyarázatára  
40. Oszcilloszkóp  
41. Váltakozó áramú generátor 

működését szemléltető 

modell  
42. Nagy önindukciós 

együtthatójú tekercs a be- és 

kikapcsolási jelenség 

bemutatására  
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elektrolízissel történő  
meghatározására  

47. Iskolai tápegység 0-24 v  
között változtatható feszültséggel, min.5 a  
terhelhetőséggel  

48. Készlet az áramköri elemek bemutatására, 

egyszerű áramkörök  
összeállítására  

49. Elektromosan fűthető kaloriméter az áramerősség 

és a hőteljesítmény kapcsolatának mérésére  
50. Demonstrációs rúd- és patkómágnes készlet, 

lágyvas darabokkal  
51. Iránytű, talpon  
52. Torziós mérleg elven működő demonstrációs  

magnetométer készlet  
53. Plexilemezbe foglalt készlet áramjárta vezetők 

mágneses terének vasreszelékes erővonalábrákkal 

történő bemutatására  

 

KÉMIA  

Minimális     

Demonstrációs      Tevékenykedtető eszközök  2 

fő részére  
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Analitikai mérleg 
súlysorozattal  
Dróthálók  
Állólombikok 100,  
500 cm3-es  
Árammérő műszer  
(nagyméretű)  
Borszeszégők 

Brómpipetta vagy 

pipettalabda 

Bunsen állványok  

Képek az oldódás 
folyamatáról   
Képek a redoxireakciók 

folyamatainak és típusainak 
megértéséhez  
Képek az elektrokémiai 

folyamatok megértéséhez 

Képek az elektrokémia 

alkalmazásának és 

környezetvédelmi 

problémáinak bemutatására  

Vegyszeres kanalak 
Vezetékek (szigetelt, 
banándugóval) 

Védőszemüvegek 
Videokazetták 

oktatófilmekkel  
Videokazetta (üres)  
Vízbontó Hoffmann féle  

1 db drótháló  
4 db állólombik 100 cm3-es  
1 db állvány  
1 db árammérő műszer  
1 db borszeszégő  
1 db Bunsen égő  
1 db büretta 25 cm3-es  
2 db csempe fekete-fehér  
1 db csepegtető tölcsér  
3 db cseppentő  
2 db csipesz (nikkelezett)  
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Bunsen égők  
Büretták 25 cm3-es  
Celofán  
Oktató CD-k 

Csepegtető 
tölcsérek 

Cseppentők  
Csipeszek  
(nikkelezett) 
Diók (kettős 
szorítók)  
Dörzspapír  
Ebonit rúd vagy  
kemény műanyag 

cső  
Egyenáramforrás 

Elsősegély láda 

vegyszerekkel 

Erlenmeyer 

lombikok 100, 

200, 300 cm3-es  
Égetőkanalak  
Fahasábok  
Fém lemezek (Fe,  
Cu, Zn, Al)  
Floppy disc-ek  
(1,44 MB)  
Folyadéküvegek  
Fóliafilc készletek  
(F és M 

vastagságú) 

Főzőpoharak 50, 

100, 250, 1000 

cm3-es Frakcionáló 

lombikok 250, 500 

cm3-es  
Fúrt gumidugók 

különböző 

méretekben  

Gázfejlesztő 

készülékek 250 

cm3-es Gázfelfogó 

hengerek (magas) 

Gázmosó 

palackok  
Gömblombikok  
250, 500 cm3-es  
Grafit elektródok 
Gumicsövek 
különböző 

méretekben 
Gumidugók 
különböző 
méretekben 

Gumikesztyűk  
Gyertya 
Gyufa  
Gyújtópálca  
Gyűjtőedények  

Képek az  
alumíniumgyártásról 

Képek a szénhidrogének 
égetésének környezeti 
vonatkozásairól Képek a 
műanyagok szerkezetéről, 
gyártásukról, 

felhasználásukról és 
környezeti problémáiról 
Képek a halogéntartalmú 
műanyagok használatának 

környezeti vonatkozásairól 
Képek a kolloid 
rendszerekről, mindennapi 
jelentőségükről  
Képek a sörgyártás kémiai 

folyamatairól  
Képek a peptidekről, a 
fehérjék szerkezetéről és 
denaturációjáról Képek a 
biokémiai és a vegyipari 

reakcióláncokról, 
reakciórendszerekről Képek 
a hulladékokról és 
környezeti problémáikról 

Kihúzott végű üvegcsövek 
Kristályosító csészék 10 
cmes  
Kristályrács modellek 

(ionrács, atomrács, 
molekularács)  
Krokodilcsipeszek  
Lombikfogók  
Mérőhengerek 10, 500, 1000 

cm3-es  
Mérőlombikok 100, 500,  
1000 cm3-es  
Molekulamodell készlet  
tanári  
Molekulamodellező program, 

interaktív  
Műanyagok gyűjteménye 

Periódusos rendszer fali  
Petri csészék 10 cm-es 

Pipetták 10, 20 cm3-es kétjelű, 

25 cm3-es osztott 

Porcelánlemezek  
Porcelánmozsár törővel  
Porcelántálak 6 cm-es  
Porüvegek  
Rázótölcsérek 200 cm3-es 

Standardpotenciál táblázat 

fali  
Spatulák  
Szénhidrogének gyűjteménye 
Szorítók Hoffmann és Mohr 
féle  
Szűrőkarikák 10 cm-es  
tölcsérhez Szűrőpapír  

 2 db dió (kettős szorító)  
1 db Erlenmeyer 

lombik 200 cm3-es  
Feladatgyűjtemények 

gyakoroltatáshoz 
ésfelméréshez  
(személyenként)  
1-1 db fém lemez (Fe, Cu,  
Zn, Al)  
5 db főzőpohár 50 cm3-es  
5 db főzőpohár 100 cm3-es  
1 db főzőpohár 250 cm3-es 1 

db frakcionáló lombik 200  
cm3-es  
5 db gumidugó  
5 db gumidugó fúrt  
4 db grafit elektród  
1 db gyertya  
1 doboz gyufa  
2 db gyújtópálca  
1 db hőmérő (-10 – +120 0C)  
Indikátorpapír pH 3-12-ig  
10 db kémcső 1 

db kémcső nagy 
oldalcsöves  
1 db kémcsőállvány 10 helyes  
1 db kémcsőfogó (fa)  
1 db kémcsőfogó (fém)  
1 db kristályosító csésze 5 

cm-es   
1 db kristályosító csésze 10  
cm-es  
12 db krokodilcsipesz  
2 db lombikfogó  
1 db mérőhenger 10 cm3-es 1 

doboz molekulamodell 
készlet  
5 db óraüveg 6-8 cm-es 1 db 

pipetta kétjelű 10 cm3es  
1 db pipetta osztott 25 cm3-es  
3 db porcelántégely  
Szakirodalom 
(tudománytörténet, 
alkoholizmus,  
egészségkárosító anyagok, 

környezeti szerves kémia) 1 
db szűrőkarika 6-10 cm-es  
tölcsérhez 1 

db tálca   
1 db törlőruha  
3 db U alakú üvegcső  
3 db üvegbot  
2 db üvegcső kihúzott végű   
1 db üveglap 10x10cm-es  
1 db üveg tölcsér 6 cm-es  
1 db üveg tölcsér 10 cm-es  
1 db vas háromláb  
3 db vegyszerkanál  
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(műanyag)  
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vegyszereknek 
Homokfürdő  
Hőmérők (-10 -  
+100 0C)  
Hűtő Liebig féle  
Írásvetítő Írásvetítő 

transzparensek 
(készek)  
Írásvetítő fóliák  
(tiszták)  
Hűtőfogó  
Kalapács  
Kémcsövek  
Kémcsövek (jénai)  
Kémcsövek  
(lyukas)   
Kémcsövek  
(nagyméretű)  
Kémcsövek 
(nagyméretű 
oldalcsöves) 
Kémcsőállványok  
(10 helyes)  
Kémcsőfogók (fa)  
Kémcsőfogók  
(fém)  
Kémcsőkefék  
Képek az említett 

tudósokról és  
munkásságukról  

  

Tálcák  
Tégelyfogók  
Törlőruhák  
U alakú üvegcsövek  
Üvegbotok  
Üvegcsövek 5-10 mm-es  
Üvegkádak  
Üveglapok 10x10 cm-es  
Üvegtölcsérek 6, 10 cm-es  
Vaslap 10x10 cm-es  
Vas háromlábak  
Vas tégelyek  

  

 6 db vezeték szigetelt, 
banándugóval  
1 db zsebtelep 4,5 V-os  

  

  

 IDEGEN NYELV  
Az Európa Tanács nyelvi szintleírása szerint A2, B1, B2 szinten  
(Emelt szintű érettségire C1 szinten)  

Középfokú oktatás-nevelés 9-10. évfolyam  
Kommunikációs tevékenységekhez szüksége eszközök   

A 9-10 évfolyamon az Európa Tanács nyelvi szintleírása szerinti A2-B1 szintű hangzó vagy audiovizuális 

szövegtípusok és nyomtatott változatuk feladatokkal, tanári útmutatóval, az Európa Tanács nyelvi szintleírása 

szerinti  A2-B1 szintű, olvasásra szánt szövegtípusok, feladatok valamint tanári útmutatók és az Európa Tanács 

nyelvi szintleírása szerinti  A2-B1 szintű szövegek alkotásához szükséges eszközök szükségesek.  

Tevékenység  Minimálisan szükséges taneszközök  

Hallott szöveg  
értése  

  

Keresett információk azonosításához: közlemények vasútállomáson, repülőtéren, nyilvános 

helyeken, telefon üzenetek, hírek, időjárás jelentés, tájékoztatás útviszonyokról, turista 
információ, hirdetési szövegek, használati utasítás  
Szöveg lényegének megértéséhez, lényeges információ felismeréséhez, ismeretlen nyelvi 

elemek kikövetkeztetéséhez: telefonbeszélgetés, beszélgetés, interjú, riport, nyilatkozat, 
személyes vallomás, felolvasás, anekdota, monologikus szöveg  
Hallás utáni értéshez használt segédeszközök:  
hangkazetta lejátszó lehetőleg különálló hangszórókkal, videó lejátszó számlálóval és 

képkimerevítési lehetőséggel  
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Beszédkészség  

  

Taneszközök monologikus szövegek alkotásához:  
történetek elbeszéléséhez, jelenségek leírásához használható képek, képsorozatok, 

képregények, szövegrészletek programok tervezéséhez használható reáliák, prospektusok, 

internetes oldalak, programfüzetek véleményalkotáshoz, jelenségek összehasonlításához, 

jelenségek magyarázatához használható   

 cikkek, képek, szövegek  
Taneszközök interaktív szövegek alkotásához:  
mindennapi élethelyzetekben való feladatmegoldás szerepjátékokban való gyakorlásához 

szerepkártyák, tanári útmutató hiányos szövegek / szöveg párok információs szakadék 

áthidalásához kérdőívek / promptok interjúk készítéséhez falitábla a párbeszéd 

strukturálást segítő leggyakoribb kommunikációs eszközökről Beszédkészség 

fejlesztéséhez használt segédeszközök: mikrofonok hangfelvételek készítéséhez kamera 

videofelvételek készítéséhez  

  

Olvasott 

szövegek  
értése  

  

Szövegek lényegének megértéséhez, lényeges információ felismeréséhez, ismeretlen nyelvi 

elemek kikövetkeztetéséhez::  
elbeszélő jellegű szövegek, rövid 

elbeszélések riportok, interjúk leíró, 
ismetetető jellegű szövegek  
egyszerű újságcikkek kérdőívek baráti levél, 

egyszerű hivatalos levél, levelezőlap Szövegtípusok  
keresett információk azonosításához:  
táblázatok, térképek, grafikonok étlap, 

menetrend, műsorfüzet,  tájékoztató 
jellegű kisnyomtatványok  
Olvasott szöveg értéséhez használható segédeszközök *: kétnyelvű középszótárak kiejtés, 
szófajok, jelentésárnyalatok, használati szabályok jelölésével egynyelvű értelmező szótár 

középhaladóknak kiejtés, szófajok, jelentések jelölésével, szövegmintákkal, használati 

szabályokkal, kollokációs lehetőségek bemutatásával, stílusérték jelzésével  
  

  
Középfokú oktatás-nevelés 11-12. évfolyam  
Kommunikációs tevékenységekhez szüksége eszközök   
A 11-12 évfolyamon az Európa Tanács nyelvi szintleírása szerinti B1-B2 szintű (emelt szintű érettségire  
C1szintű) hangzó vagy audiovizuális szövegtípusok és nyomtatott változatuk feladatokkal, tanári útmutatóval, az 

Európa Tanács nyelvi szintleírása szerinti B1-B2 szintű, olvasásra szánt szövegtípusok, feladatok valamint tanári 

útmutatók és az Európa Tanács nyelvi szintleírása szerinti B1-B2 szintű szövegek alkotásához szükséges eszközök 

szükségesek.  

  

Tevékenység  Minimálisan szükséges taneszközök  

Hallott szöveg  
értése  

  

Keresett információk azonosításához:  
közlemények vasútállomáson, repülőtéren, nyilvános helyeken, telefon üzenetek, hírek, időjárás 

jelentés, tájékoztatás útviszonyokról, turista információ, hirdetési szövegek, használati utasítás 

Szöveg lényegének megértéséhez, lényeges információ felismeréséhez, ismeretlen nyelvi 

elemek kikövetkeztetéséhez:  telefonbeszélgetés, beszélgetés, interjú, riport, nyilatkozat, 

személyes vallomás, hírműsor, dokumentumműsor, felolvasás, drámarészlet, anekdota, 

monologikus szöveg, előadás. Hallás utáni értéshez használt segédeszközök: hangkazetta 

lejátszó, videó lejátszó  
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Beszédkészsé 
g  
  

Taneszközök monologikus szövegek alkotásához:  
történetek elbeszéléséhez, jelenségek leírásához használható képek, képsorozatok, képregények, 

szövegrészletek  
programok tervezéséhez használható reáliák, prospektusok, internetes oldalak, programfüzetek 

véleményalkotáshoz, jelenségek összehasonlításához, jelenségek magyarázatához használható  
cikkek, képek, szövegek  
Taneszközök interaktív szövegek alkotásához:  
mindennapi élethelyzetekben való feladatmegoldás szerepjátékokban való 
gyakorlásához szerepkártyák, tanári útmutató hiányos szövegek / szöveg párok 

információs szakadék áthidalásához kérdőívek / promptok interjúk készítéséhez falitábla 
a párbeszéd strukturálást segítő leggyakoribb kommunikációs eszközökről  
  

  

Olvasott 

szövegek értése  
  

Szövegek lényegének megértéséhez, lényeges információ felismeréséhez, ismeretlen nyelvi 

elemek kikövetkeztetéséhez::  
elbeszélő jellegű szövegek, rövid elbeszélések 

riportok, interjúk leíró, ismertetető jellegű 
szövegek  
egyszerű újságcikkek kérdőívek baráti levél, 

egyszerű hivatalos levél, levelezőlap Szövegtípusok  
keresett információk azonosításához:  
táblázatok, térképek, grafikonok 

étlap, menetrend, műsorfüzet,  
tájékoztató jellegű kisnyomtatványok  
Olvasott szöveg értéséhez használható segédeszközök *: kétnyelvű középszótárak kiejtés, 

szófajok, jelentésárnyalatok, használati szabályok jelölésével egynyelvű értelmező szótár 

középhaladóknak kiejtés, szófajok, jelentések jelölésével, szövegmintákkal, használati 

szabályokkal, kollokációs lehetőségek bemutatásával, stílusérték jelzésével  

BIOLÓGIA  

Vizsgálati eszköz, anyag / 

preparátum, mikrometszet / 

modell / applikáció  

Nyomtatott taneszköz / falikép / dia / transzparens / videofilm /  / 

multimédiás eszköz / interaktív eszköz  
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Egyokuláros tanulói 
mikroszkópok (40-1000x) 
Sztereómikroszkóp (20-40x)  
Kézinagyító (min. 4x)  
Preparáló eszközkészlet 

Mikroszkópos vizsgálatokhoz 
szükséges mikrotechnikai 

eszközök és anyagok  

Mikrometszet-készlet(ek): 
(növénytani-; állattani-; 

embertani metszetek; pro- és 
eukarióta egysejtűek; gombák)  
Egyszerű biokémiai és 

sejtbiológiai megfigyelések / 
vizsgálatok elvégzéséhez 

szükséges eszközök és 

anyagok  
Egyszerű környezeti 

vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges eszközök és 

anyagok  
Egyszerű állattani  
megfigyelések és vizsgálatok 
elvégzésére alkalmas 
eszközök és anyagok  
Egyszerű (embertani) élettani 

vizsgálatok (állati és növényi 

objektumokon történő) 
modellezésének elvégzéséhez 

szükséges eszközök és 
anyagok   
Vérnyomásmérő  
Elsősegélynyújtó felszerelés  
Egy növényi ősmaradvány 

A kétszikű levél 

szerkezetének modellje  

A hazánkban előforduló 
leggyakoribb és a jelentősebb 
védett állatfajokat bemutató,  
rövid leírásokat tartalmazó,  
munkaeszközként 

használható könyv A 
hazánkban előforduló 

leggyakoribb és a jelentősebb 

védett növény- és 
gombafajokat bemutató,  
rövid leírásokat tartalmazó,  
munkaeszközként 
használható könyv / 
növényhatározó  A 
vírusokkal és a 

baktériumokkal kapcsolatos 
legfontosabb felfedezéseket, 
kutatásokat, kutatókat és 
orvosokat ismertető 
szemelvénygyűjtemény 

Magyarország 
természetvédelmi térképe  A 
legfontosabb ehető és 
mérgező gombák fajait 

bemutató faliképek  
Tápanyag- és vitamintáblázat  
(falikép)  
Az etológia alapjait, az 

állatok magatartásformáit 

feldolgozó videofilm(ek) / 
szemelvénygyűjtemény  
Globális és helyi környezeti 

problémákat (hatásokat, 

következményeket, megoldási 

lehetőségeket, és az egyén 

szerepét) konkrét példákon 

ismertető videofilm  

Humángenetikai példákat és 
problémákat ismertető 
videofilm /  
szemelvénygyűjtemény  Az 
emberi viselkedés 

alapjelenségeit feldolgozó 

(humánetológiai) videofilm / 
szemelvénygyűjtemény 

Elektronmikroszkópos 
felvételeket bemutató képek /  
vetített képek  
A prokariótákat és az 
eukarióta egysejtűeket 
bemutató kivetíthető 
képsorozat  
Szövettani képeket bemutató 
kivetíthető képsorozat 
Méreteket és 

nagyságrendeket szemléltető 
kép / falikép / vetített kép A 
pro- és az eukarióta sejtet 
összehasonlító kép / falikép / 

vetített kép / videofilm A 
növényi és állati sejtet 
összehasonlító kép / falikép / 
vetített kép  
Az élőlények törzsfáját 

bemutató kép / falikép / 
vetített kép   
Az állatok tudományos 

rendszerét bemutató kép / 
falikép / vetített kép  
A kerettantervben foglaltak 

szerint: állatok  
(állatcsoportok) különböző 

szervrendszereit és azok 

működését bemutató  

képsorozat / videofilm 
Az enzimeket és az 
enzimek működését 

ismertető falikép / 
kivetíthető képsorozat / 

videofilm  
Az információtárolás és  
–kifejeződés folyamatait 
ismertető kivetíthető 

képsorozat /  
videofilm Az emberi 
test szerveződési 
szintjeit bemutató 
falikép / vetített kép  
Az emberi szöveteket 

bemutató kivetíthető 

képsorozat Az ember 
szervrendszereit, 

szerveit bemutató 
falikép-sorozat / 

kivetíthető képsorozat /  
domborképek  Az 
emberi test 

felépítését, 
szervrendszereit, 
szerveit és azok 

működését, ill.  
egészségtanát bemutató 

videofilm-sorozat / 

kivetíthető képsorozat A 

szabályozás 

alapjelenségeit 

bemutató kivetíthető 

képsorozat / videofilm 

Az emberi petesejt  
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A kétszikű szár modellje  
Emberi csontváz  
Emberi torzó  
A csont szerkezetét bemutató 
beágyazott készítmény A 

csontok ízesülését bemutató 

beágyazott készítmény  
Az emberi szem modellje  
Az emberi fül modellje  
Az emberi szív modellje  
Az emberi agy modellje  

  

/ szemelvénygyűjtemény  Az 
emberi szervezet 

megismerésében kiemelkedő  
tudósok és orvosok 

munkásságát bemutató 

videofilm /  
szemelvénygyűjtemény  Az 
emberi szexualitás biológiai 
és társadalmi-etikai 
vonatkozásait, valamint a 

korszerű fogamzásgátló 
módszereket feldolgozó film / 

szemelvénygyűjtemény   
A civilizációs ártalmakat, és 
csökkentésük lehetőségeit 
ismertető videofilm / 
szemelvénygyűjtemény  A 

genetikai és a molekuláris 
genetikai kutatások 
eredményeit, gyakorlati 
jelentőségét és etikai 

vonatkozásait bemutató 
videofilm /  
szemelvénygyűjtemény  

képsorozat / falikép(sorozat) / 
kivetíthető képsorozat / 

videofilm(ek)  
A hajtásos növény szerveinek 

felépítését, működését és a 

működés szabályozását 
bemutató falikép(ek) / 

kivetíthető képsorozat /  
videofilm  
A növények szaporodását és 

egyedfejlődését bemutató 

falikép(ek) / kivetíthető 

képsorozat / videofilm A 

gombák testfelépítését 

bemutató falikép / vetített 

kép  A gombák gyakorlati 

jelentőségét, életmódtípusait 

bemutató falikép(ek) vetített 

képek / videofilm  A sejtek 

felépítését és a sejtekben 

zajló főbb folyamatokat 

bemutató kivetíthető   

megtermékenyítésének 
folyamatát és az ember 
egyedfejlődését 

bemutató kivetíthető 
képsorozat / videofilm  
A mutagén hatásokat és 
a mutáció 

következményeit 
bemutató kivetíthető 
képsorozat / videofilm 
Elemzésre alkalmas 
családfát bemutató kép  
/ falikép / vetített kép  
Táplálkozási 
kapcsolatokat bemutató  
falikép / vetített kép /  
videofilm Védett 

állatokat bemutató 

falikép(ek) / kivetíthető 
képsorozat /  
videofilm  
Védett növényeket 

bemutató falikép(ek) / 

kivetíthető képsorozat /  
videofilm Az 
élőlények 
környezethez való 
alkalmazkodását 
növényi és állati 

példákkal bemutató 
vetített képek / 
videofilm(ek) A 
populációk jellemzőit 

és a populációk 
közötti 
kölcsönhatásokra 
példákat bemutató 
képek / vetített képek 

/  
videofilm  

  

  

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK  

Témakör  Minimális   

Demonstrációs  Tevékenykedtető  
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Az őskor és 

az ókori  
Kelet  

Az emberiség őstörténete (fali térkép)  
Az emberiség őstörténete, a Hominidák (oktatótábla/transzparens)  
 Az ókori Kelet (fali térkép)  
Elő-Ázsia és Egyiptom a Kr.e. III-I. évezredben (fali térkép)  
Az őskor és az ókori Kelet kronológiája (nyomtatott)   
A kultúrnövények és a háziasított állatok (oktatótábla/transzparens). Az 

őskor és az ókori Kelet történeti emlékeiből 

(képeskönyv/képgyűjtemény).  

Az időszámítási rendszerek  
(időszalag)   
Az ókori Kelet (vaktérkép)  
Elő-Ázsia és Egyiptom  
(vaktérkép) 
Neolit települések 
(makett). Az 
ókori Kelet  
történetének forrásaiból 

(szöveggyűjtemény)  Az 

őskor és az ókori Kelet 
történetének tanulásához, 

tanításához, ellenőrzéséhez 
készült segédanyagok  
(feladatlap)  

Az ókori  Hellász a Kr.e. XVI-V. században (fali térkép)  A görög kronológia Görögorsz A 

görög világ kronológiája (nyomtatott)  (időszalag) ág  A görög képzőművészet legfontosabb alkotásai 

és stílusai  Görög épülettípusok  
  (oktatótábla/transzparens)  (makett)  
  A klasszikus görög kultúra történeti emlékeiből (képeskönyv /  A görög történelem  
  képgyűjtemény)  forrásaiból  
 A klasszikus görög kultúra (video)  (szöveggyűjtemény)  
 A görög-perzsa háború nagy csatái (oktatótábla / transzparens)  Segédanyagok a görög  
 Görög gondolkodók (oktatótábla/transzparens)  történelem tanulásához,  

tanításához, az ismeretek 

ellenőrzéséhez (feladatlap)  
Hellász (vaktérkép) A 

görög társadalom 

szerkezetének változásai 

(oktatótábla/transzparens

)  
Az ókori  Az ókori Itália (fali térkép)  A római történelem  
Róma  A Római Birodalom (fali térkép)  kronológiája (időszalag)   
  A római történelem kronológiája (nyomtatott)  A római otthon (makett)  
  A római civilizáció (oktatótábla/transzparens)  A római történelem  
  A római kultúra történeti emlékeiből (képeskönyv, képgyűjtemény)  forrásaiból  
  A római civilizáció (video)  (szöveggyűjtemény)  
  A pun háborúk nagy csatái (oktatótábla/transzparens)  A római társadalom  
 A római államszervezet a köztársaság korában és a császárkorban   szerkezetének változásai  
 (oktatótábla / transzparens)  (oktatótábla/transzparens)  

Az ókori Itália (vaktérkép)  
A Római Birodalom  
(vaktérkép) A 

kereszténység  
kialakulásának forrásaiból 

(szöveggyűjtemény) 

Segédanyagok a római 

történelem tanulásához, 

tanításához, az ismeretek 

ellenőrzéséhez (feladatlap)  
A korai  Európa az V-XI. században (fali térkép). Az arab világ és az iszlám a VII- A nyugati és a keleti  
feudaliz- XI. században (fali térkép)  kereszténység (oktatótábla  
mus  Az V-XI. századi Európa történelmének kronológiája (nyomtatott.)  / transzparens)  
története  A VII-XI. századi arab világ és az iszlám történetének kronológiája  Európa, az arabok és az  
Európában  (nyomtatott)   iszlám, valamint Bizánc  
 A hűbéri rendszer (oktatótábla/transzparens)  kronológiája (időszalag)  
 A korai középkori civilizáció Európában (képeskönyv / képgyűjtemény)  A korai középkor  
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A korai középkori civilizáció Európában (video)  történetének forrásaiból A lovagi hadviselés 

(oktatótábla / transzparens)  (szöveggyűjtemény)  
Európa az V-XI. 

században  
(vaktérkép)  
Az arab világ és az iszlám 
a VII-XI. században 
(vaktérkép)  
Segédanyagok a korai 

középkor történelmének 

tanulásához, tanításához, 

ellenőrzéséhez (feladatlap)  
A magyar nép  A magyar nép őstörténete és a vándorlás (fali  A magyar őstörténet, a vándorlás, a  
története az  térkép)  honfoglalás és a letelepedés kronológiája  
államalapításig  A magyar őstörténet, a vándorlás, a honfoglalás és a  az ezredfordulóig (időszalag) 

letelepedés kronológiája az ezredfordulóig  A magyar nép őstörténete és vándorlása  
 (nyomtatott) A Kárpát-medence a II-X. században  (vaktérkép)  
 (fali térkép)  A magyar királyság Szent István korában  
 Őstörténetünk, vándorlásunk, letelepedésünk  (vaktérkép)  
 (képeskönyv / képgyűjtemény)  A magyar őstörténet, a vándorlás, a  

 

 Őstörténetünk, vándorlásunk, letelepedésünk (video)  
Szent István állama és az egyházszervezet  
(oktatótábla / transzparens)  

honfoglalás és a letelepedés kútfői  
(szöveggyűjtemény)  
Segédanyagok a magyar nép őstörténete, 

vándorlása, honfoglalása és letelepedése 

tanulásához, tanításához, ellenőrzéséhez 

(feladatlap)  

Mindennapi élet, 

életmódtörténet  
Családtípusok az ókori kultúrákban (oktatótábla  
/transzparens)  
A görög és a római tömegszórakoztatás (képeskönyv  
/  
transzparens)  
A görög és a római tömegszórakoztatás (képeskönyv  
/  
képgyűjtemény)  
Ember és természet kapcsolata a Földközi-tenger 

medencéjében az ókorban (video)  

A család a Bibliában és a Koránban  
(szöveggyűjtemény)  
Iskola az ókori Keleten, a görögöknél és a  
rómaiaknál (szöveggyűjtemény) 

Elméletek és mondák a magyar 

őstörténetről (szöveggyűjtemény)  

Az érett középkor  Európa a XI-XIII. században (fali térkép)  
A XI-XIII. századi Európa kronológiája  
(nyomtatott)  
A római katolikus egyház szervezete (oktatótábla / 

transzparens)   
A keresztes háborúk (oktatótábla / transzparens) Az 
érett középkor civilizáció Európában (képeskönyv / 
képgyűjtemény)  
Az érett középkori civilizáció Európában (video)  
Faluhatárok, mezőgazdasági művelési rendszerek  
(oktató-  
tábla / transzparens)  

A XI-XIII. századi Európa kronológiája  
(időszalag)  
Az érett középkor történetének forrásaiból   
(szöveggyűjtemény)  
Középkori város település-szerkezete  
(makett)  
A céhes kézművesség eszközei  
(tárgymásolat)  
Európa a XI-XIII. században (vaktérkép)   
Az érett középkor tanulásához, tanításához, 

ellenőrzéséhez készült segédanyagok 

(feladatlap)  
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Az Árpád-házi 
királyok  
  

  

  

A magyar királyság a XI-XIII. században (fali 
térkép)  
Az Árpád-házi királyok korának kronológiája  
(nyomtatott)  
Az árpád-ház családfája és dinasztikus kapcsolatai  
(oktatótábla / transzparens)  
Az Árpád-kor művelődéstörténete  
(képeskönyv/képgyűjtemény)  
Az Árpád-kor művelődéstörténete (video)  
Az Árpád-kori társadalom szerkezeti változásai  
(oktató-  
tábla/transzparens)  

Az Árpád-házi királyok korának 
kronológiája (időszalag)            
Az Árpád-kor történetének forrásaiból  
(szöveggyűjtemény)  
A magyar királyság a XI-XIII. században  
(vaktérkép)  
Az Árpád-házi királyok korának 

tanulásához, tanításához, ellenőrzéséhez 

készült segédanyagok (feladatlap)  

Magyarország a 

XIV-XV. 

században  

A magyar királyság a XIV-XV. században (fali 

térkép) A XIV-XV. századi Magyarország  
kronológiája (nyomtatott)  
A XIV-XV. századi Magyarország  
művelődéstörténete (képeskönyv / képgyűjte-mény)  
A XIV-XV. századi Magyarország 

művelődéstörténete (video)  
Országgyűlés és királyválasztás Magyarországon a  
XIV-XV. században (oktatótábla / transzparens)  
Hunyadi János hadjáratainak nagy csatái  
(oktatótábla / transzparens)  
A XIV-XV. század magyar pénzei és pecsétjei  
(oktatótábla / transzparens)  

A XIV-XV. századi Magyarország 

kronológiája (időszalag)  
A XIV-XV. századi Magyarország 

történetének forrásaiból 

(szöveggyűjtemény)  
A magyar királyság a XIV-XV. században  
(vaktérkép)  
A XIV-XV. századi Magyarország 

tanulásához, tanításához, ellenőrzéséhez 

készült segédanyagok (feladatlap)  

Kora újkor  
(1490-1721)  

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás a 

kora újkorban (fali térkép)   
Európa a kora újkorban (fali térkép)  
A kora újkor kronológiája (nyomtatott)  
A kora újkor európai művelődéstörténete  
(képeskönyv / képgyűjtemény)  

A kora újkor kronológiája (időszalag)  
A kora újkor történetének forrásaiból  
(szöveggyűjtemény)  
A nagy földrajzi felfedezések és a  
gyarmatosítás a kora újkorban (vaktérkép)  
Európa a kora újkorban (vaktérkép)  

 

 A kora újkor Európán kívüli civilizációi  
(képeskönyv / képgyűjtemény)  
A kora újkor európai művelődéstörténete (video)  
A kora újkor Európán kívüli civilizációi (video)  
A barokk (oktatótábla / transzparens)  
A spanyol és az osztrák Habsburgok leszármazási 

táblája (oktatótábla, transzparens)  

Szélirányok és hajózás a világtengereken  
(oktatótábla / transzparens)  
A kora újkor tanulásához, tanításához, 

ellenőrzéséhez készült segédanyagok 

(feladatlap)  

Magyarország  
története a kora 

újkorban (1490- 
1711)  

A három részre szakadt Magyarország a drinápolyi 
béke korában (fali térkép)   
A tizenöt éves háború és a Bocskai-szabadságharc  
(fali térkép)  
A kora újkori Magyarország kronológiája  
(nyomtatott)  
A kora újkori magyar művelődéstörténet  
(képeskönyv / 

képgyűjtemény)  
A kora újkori magyar művelődéstörténet (video)  
A végvári harcok (oktatótábla / transzparens)  

A kora újkori Magyarország kronológiája  
(időszalag)  
A kora újkori magyar történelem 
forrásaiból (szöveggyűjtemény) A 
három részre szakadt Magyarország  
(vaktérkép)  
A kora újkori Magyarország tanulásához, 

tanításához, ellenőrzéséhez készült 
segédanyagok (feladatlap)  
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Mindennapi élet, 

életmódtörténet  
A párizsi Sorbonne szervezeti felépítése a 
középkorban (oktatótábla / transzparens) Az 

igazságszolgáltatás szervezete a középkori  
Magyarországon (oktatótábla/ transzparens)  

A kommunák, a céhek és az első 
egyetemek irataiból (szöveggyűjtemény) 

A középkori Magyarország 
igazságszolgáltatásának irataiból  
(szöveggyűjtemény)  
Uralkodói rendeletek az abszolutizmus 

korából (szöveggyűjtemény)  

A felvilágosodás 

kora (1721-1789)  
Európa a XVIII. században (fali térkép)  
A felvilágosodás korának kronológiája (nyomtatott)  
A felvilágosodás korának művelődéstörténete  
(képes-  
könyv / képgyűjtemény)  
A felvilágosodás korának művelődéstörténete 

(video)  

A felvilágosodás korának kronológiája  
(időszalag)  
A felvilágosodás korának történelmi 

forrásaiból (szöveggyűjtemény) Európa 

a XVIII. században (vaktérkép) A 

felvilágosodás korának tanításához, 

tanulásához, ellenőrzéséhez készült 

segédanyagok (feladatlap)  

Magyarország 

újjászerveződése 

a Habsburg 

Birodalom keretei 

között (17111790)  

A magyar királyság a XVIII. században (fali térkép) 
A XVIII. századi Magyarország történetének 

kronológiája (nyomtatott)  
Magyarország művelődés-története (képeskönyv / 
kép-gyűjtemény)  
Az újjászerveződő Magyarország 

művelődéstörténete (video)  
A XVIII. századi magyar mezőgazdaság  
(oktatótábla / transzparens)  

A XVIII. századi Magyarország 
történetének kronológiája (időszalag) 

A XVIII. századi Magyarország  
történetének forrásaiból  
(szöveggyűjtemény)  
A magyar királyság a XVIII. században  
(vaktérkép)  
A XVIII. századi magyar történelem 

tanulásához, tanításához, ellenőrzéséhez 

készült segédanyagok (feladatlap)  

A polgári 

átalakulás kora 

(1776-1849)  

Európa 1789-1849 között (fali térkép)  
A polgári átalakulás korának kronológiája  
(nyomtatott)  
A polgári átalakulás korának művelődéstörténete  
(képes-  
könyv / képgyűjtemény)  
A polgári átalakulás korának művelődéstörténete  
(video) Az Egyesült Államok alkotmánya  
(oktatótábla / transzparens)  
A rendi gyűlés és az alkotmányozó nemzetgyűlés. 

Az 1791-es francia alkotmány (oktatótábla / 

transzparens)  
A klasszicizmus (oktatótábla / transzparens)  
A romantika (oktatótábla/ transzparens)  

A polgári átalakulás korának kronológiája 
(időszalag)  
A polgári átalakulás korának történeti 
forrásaiból (szöveg-gyűjtemény)  
Európa 1789-1849 között (vaktérkép) A 

polgári átalakulás korának tanításához, 

tanulásához, ellenőrzéséhez készült 

segédanyagok (feladatlap)  

A polgárosodás 

kezdetei  
A magyar királyság a XIX. század első felében (fali 

térkép)  
Magyarország történetének kronológiája a 

XIX. század első felében (időszalag)  

 

Magyarországon 

(1790-1847)  
Magyarország történetének kronológiája a XIX. 

század első felében (nyomtatott)  
Nemesi megye, országgyűlés, közigazgatás a 

reformkorban (oktatótábla/transzparens)  
Magyarország művelődéstörténete a XIX. század 

első felében (képeskönyv / képgyűjtemény) 

Magyarország művelődéstörténete a XIX. század 

első felében (video)  

A XIX. század első felének magyar 

történeti forrásaiból (szöveggyűjtemény) 
Pest-Buda fejlesztési tervei (oktatótábla / 

transzparens)  
A magyar királyság a XIX. század első 

felében (vaktérkép)  
A magyar polgárosodás kezdeteinek 

tanulásához, tanításához, ellenőrzéséhez 

készült segédanyagok (feladatlap)  
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Forradalom és 
szabadságharc  
Magyarországon  
(1848-1849)  

A magyar szabadságharc (fali térkép)  
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 
kronológiája (nyomtatott)  
A forradalom és szabadságharc (képeskönyv / 

képgyűjtemény)  
A forradalom és szabadságharc (video)  
A honvédség fegyvernemei, egyenruhái, fegyverei 

(oktatótábla/transzparens)   

Az 1848-1849-es forradalom és 
szabadságharc kronológiája (időszalag) 
Az 1848-1849-es forradalom és 
szabadságharc forrásaiból  
(szöveggyűjtemény)   
A magyar szabadságharc (vaktérkép)  A 

forradalom és szabadságharc 

tanulásához, tanításához, ellenőrzéséhez 

készült segédanyagok (feladatlap)   

A nemzetállamok 

és az 

imperializmus 

kora (1849-1914)  

Az egységes Olaszország és Németország  
kialakulása (fali térkép)  
A Balkán-háborúk (fali térkép)  
A nemzetállamok és az imperializmus korának  
kronológiája (nyomtatott)  
Európa szövetségi rendszerek és hatalmi törekvések  
1873-1914 között (oktatótábla / transzparens) A 

nemzetállamok és az imperializmus korának 

művelődéstörténete (képeskönyv / 
képgyűjtemény) A nemzetállamok és az 

imperializmus korának művelődéstörténete (video)  
Az impresszionizmus (oktatótábla / transzparens)  

A nemzetállamok és az imperializmus 
korának kronológiája (időszalag) A 

nemzetállamok és az imperializmus 
korának forrásaiból 
(szöveggyűjtemény) A nemzetállamok 
és az imperializmus korának 

tanításához, tanulásához, ellenőrzéséhez 
készült segédanyagok  
(feladatlap)  

  

A polgárosodás 

kibontakozása   
Magyarországon  
(1849-1914)  

  

Magyarország közigazgatása 1914-ben (fali térkép)   
Az Osztrák-Magyar Monarchia (fali térkép) A 

magyarországi polgárosodás kibontakozásának 

kronológiája (nyomtatott)  
A dualizmus korának művelődéstörténete (video) Az 

Osztrák-Magyar Monarchia államszervezete és 

működési elvei (oktatótábla / transzparens) 

Pártviszonyok a kiegyezés után (oktatótábla / 

transzparens)  

A magyarországi polgárosodás 

kibontakozásának kronológiája  
(időszalag)   
A magyarországi polgárosodás 
kibontakozásának forrásaiból  
(szöveggyűjtemény)  
Az Osztrák-Magyar Monarchia  
(vaktérkép)  
Ausztria és Magyarország összehasonlító 

mutatói: gazdaság, népesség, terület, 

etnikumok (oktatótábla / transzparens) A 

polgárosodás magyarországi 

kibontakozásának tanításához, 

tanulásához, ellenőrzéséhez készült 

segédanyagok (feladatlap)  

Mindennapi élet, 

életmódtörténet  
Az Osztrák-Magyar Monarchia nemzetiségei és főbb 

demográfiai mutatói (fali térkép)  
Nézetek a hatalommegosztásról  
(szöveggyűjtemény)  

  

Az első 

világháborútól a 

nagy gazdasági 

válságig 

(19141929)  

Az I. világháború (fali térkép)  
A világ kronológiája   
1914-1929 (nyomtatott)  
Az orosz forradalmak és a pártállam 

kiépülése (oktatótábla/transzparens) 

Művelődéstörténet.  
Európa, USA 1914-1929 (képeskönyv / 

képgyűjtemény)  
Művelődéstörténet. Európa, USA 1914-1929 (video)  
Az "izmusok" (oktatótábla / transzparens)  

A világ kronológiája 1914-1929  
(időszalag)  
Világesemények 1914-1929  
(szöveggyűjtemény)  
Az I. világháború (vaktérkép)  
Az 1914-1929 közötti világesemények 

tanulásához, tanításához, ellenőrzéséhez 

készült segédanyagok (feladatlap)  

Az első 

világháború és  
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása (fali 

térkép)  
Magyarország kronológiája 1914-1931 

(időszalag)  
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következményei 

Magyarországon. 

A Trianon utáni 

ország élete 

(1914-1931)  

Hadműveletek Magyarország területén 1918. X1919. 
VIII.  
(fali térkép)  
Magyarország kronológiája 1914-1931 (nyomtatott)  
Magyarország művelődéstörténete 1914-1931  
(képeskönyv / képgyűjtemény)   
Magyarország művelődéstörténete 1914-1931 

(video)  

Magyarország 1914-1931  
(szöveggyűjtemény)  
Az Osztrák-Magyar Monarchia  
felbomlása (vaktérkép)  
Segédanyagok az 1914-1931 közötti 

magyar történelem tanulásához, 

tanításához, ellenőrzéséhez (feladatlap)   

A nagy gazdasági 
válságtól a 
második 
világháború 
végéig (1929- 
1945)  

A II. világháború Európában 1939. IX. 1-1942. XI.  
18. (fali térkép)  
A II. világháború Európában 1942. XI. 19-1945. V.  
8. (fali térkép)  
A II. világháború a Csendes-óceán térségében (fali 

térkép)  
Világesemények kronológiája 1929-1945  
(nyomtatott)  
Életformák a harmincas években (képeskönyv / 

képgyűjtemény)   
Életformák a harmincas években (video)  
A II. világháború (képeskönyv / képgyűjtemény)  
A II. világháború (video)  

Világesemények kronológiája 1929-1945  
(időszalag)  
A II. világháború (vaktér-kép) 
A nagy gazdasági válságtól a II.  
világháború végéig (szöveggyűjtemény) 

Segédanyagok az 1929-1945 közötti 

világesemények tanulásához, tanításához, 

ellenőrzéséhez (feladatlap)  

Magyarország a 
gazdasági  
válságtól a 

második 

világháborús 

összeomlásig  

(1931-1945)  

Magyarország revíziós területgyarapodásai (fali 
térkép)  
A II. világháború hadműveletei Magyarországon 

(fali térkép)  
Magyarország kronológiája 1931-1945 (nyomtatott) 

A harmincas évek Magyarországon (képeskönyv / 
kép-gyűjtemény)  
A harmincas évek Magyarországon (video) 

Magyarország a II. világháborúban (képeskönyv / 
képgyűjtemény)  
Magyarország a II. világháborúban (video)  

Magyarország kronológiája 1931-1945  
(időszalag)  
Magyarország 1931-1945  
(szöveggyűjtemény) Magyarország 

revíziós  
területgyarapodásai (vaktérkép)  
Segédanyagok Magyarország 1931-1945 
közötti történelmének tanulásához, 

tanításához, ellenőrzéséhez (feladatlap)   
  

A jelenkor 1945től 

napjainkig  
A Föld államai az ezredfordulón (fali térkép)   
Európa 1949-ben (fali térkép)  
A jelenkor kronológiája (nyomtatott)  
Az európai integráció (oktatótábla / transzparens)   
Az ENSZ és intézményei (oktatótábla / transzparens)   
Életformaváltás a fejlett világban (képeskönyv  
/képgyűjtemény)  
A szocialista rendszerek (képeskönyv / 
képgyűjtemény)  
 A "harmadik világ" (képeskönyv / kép gyűjtemény) 

A "harmadik világ" (video)  

A jelenkor kronológiája (időszalag)  
A jelenkor (szöveggyűjtemény)  
A Föld államai az ezredfordulón  
(vaktérkép)  
Segédanyagok a jelenkor történelmének 

tanulásához, tanításához, ellenőrzéséhez 

(feladatlap)  

Magyarország a 

II. világháború 

után (1945-től 

napjainkig)  

A Magyar Köztársaság közigazgatása (fali térkép)  
A jelenkori Magyarország kronológiája (nyomtatott)  
A pártállami diktatúra. Forradalom és szabadságharc  
1956-ban (képeskönyv / képgyűjtemény)  
A pártállami diktatúra  
Forradalom és szabadságharc 1956-ban (video)  
A Kádár-korszak (képeskönyv / képgyűjtemény)  
A Kádár-korszak (video)  
A Magyar Köztársaság államszervezete (oktatótábla / 

transzparens)  

A jelenkori Magyarország kronológiája  
(nyomtatott)  
A jelenkori Magyarország történetéből  
(szöveggyűjtemény)   
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Mindennapi élet, 

életmódtörténet  
Elitkultúra és tömegkultúra a jelenkorban  
(képeskönyv /képgyűjtemény)   
Elitkultúra és tömegkultúra a jelenkorban (video)  
A jelen ökológiai problémái (video) A 

magyarországi etnikumok (képeskönyv / 

képgyűjtemény)  

A népirtások történetéből  
(szöveggyűjtemény)  
A média és a közgondolkodás  
(szöveggyűjtemény)  
A fenntartható fejlődés  
(szöveggyűjtemény)  

2.Az intézmény helyi tanterve  

2.1. A választott kerettanterv megnevezése  

  

A 9-12. évfolyamon a hatályos KET(tanévre vonatkozóan) alapján kell alkalmazni. A szabadon 

tervezhető órákat, a tagintézmény-vezetőknek a központi igazgatóval kell egyeztetniük, 

tantárgyfelosztást a tagintézményvezetők anélkül nem tehetik közzé a diákok és a pedagógus 

testület számára, amíg ezt a központi igazgató nem engedélyezte. 

Címe: Kerettanterv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára, Középfokúfokú nevelés-oktatás 

szakasza, 9–12. évfolyam  

Megjelent: A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendeletben, illetve annak módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 

mellékletei között, 12.3. melléklet   

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázat 

tartalmazza.  

(Kidolgozás alatt.) 

2.2.  A választott kerettanterv feletti óraszám   

Az emberi erőforrások minisztere 51/2012. EMMI rendeletében külön a 12. mellékletben 

szerepel a felnőttoktatás kerettanterve a 9-12. évfolyamra, ezt adaptáltuk iskolánkra.   

A gimnázium felnőttoktatási osztályában azok a diákok vehetnek részt, akik már nem 

tankötelesek, nappali rendszerű iskolai oktatásban nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni, 

olyanok a munkahelyi, családi körülményeik és olyanok az iskolai tapasztalataik (esetleg 

kudarcaik), hogy a hagyományos módon nem tudják elvégezni, befejezni tanulmányaikat. 

Iskolánk kezdő évfolyamaira iratkozhatnak be azok a tanulók, akik elvégezték az általános 

iskolát, vagy elvégezték a gimnázium 9–10. évfolyamát, illetőleg a szakmunkásképző iskola 

elvégzése után kívánnak érettségit szerezni stb. Ilyen esetben ez utóbbiak tanulmányaik 

beszámításával magasabb évfolyamon kezdhetik meg tanulmányaikat.   
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Bármilyen formában és szervezeti keretek között folyik az oktatás, hangsúlyozzuk, hogy a 

felnőttoktatásba igen eltérő előzetes ismeretanyaggal, felkészültséggel és iskolai múlttal 

kerülnek be a résztvevők, ezért a belépéskor szükséges meggyőződnünk erről, fontos - 

felzárkóztató foglalkozások beiktatásával – hogy azonos szintre hozzuk őket.   

  

Évfolyam/ 

Tantárgyak  

 
9.  10.  11.  

 
12.  

heti  éves  heti  éves  heti  éves  heti  éves  

Anyanyelv, 

kommunikáció  
1  36  1  36  1  36  0,5  16  

Magyar irodalom  2  72  2  72  2  72  2  64  

Matematika  3  108  3  108  3  108  2  64  

Fizika  1  36  1  36  1  36  1  32  

Kémia  1  36  1  36  -  -  -  -  

Földrajz  1  36  1  36  -  -  -  -  

Biológia  1  36  1  36  1  36  -  -  

Történelem és ái.  1  36  1  36  1  36  2  32  

Művészetek  1  36  1  36  0,5*  18  1  32  

Etika  -  -  -  -  0,5*  18  -  -  

Idegen nyelv 

(Angol/Német)  
3 108  3  108 3  108  3  96  

Informatika  -  -  -  -  1  36  1  32  

Osztályfőnöki óra  1  36  1  36  1  36  1  32  

Szabadon tervezhető 

órakeret  

4 144  4 144  2 72  3,5  112  

Választott érettségi 

vizsgatárgy  
-  -  -  -  -  -  1  32  

Történelem és ái.  -  -  -    1  36  1  32 

Magyar irodalom  -  -  -  -  -  -  0,5  16  

Matematika  -  -  -  -  -  -  1  32  
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Összesen  17   720 17  720  17 576  17 512  

  

* A heti tanítási napoktól eltérő időpontban, vagy órarend előtt-után, esetleg tömbösítve is 

megtartható órák.  

  

A felnőttek középiskolája 9-12. osztályának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, 

amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók 

élettapasztalatait és korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányait, 

rendezve és kiegészítve ezek eredményeit.   

A felnőttek középiskolája megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a 

felsőfokú továbbtanulás, a munkaerő-piacon 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 került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek biztosítására, a 

problémamegoldó és a kreatív működés irányába. Mindezek a felnőttek középiskolái kiemelt 

feladataihoz kapcsolódnak.  

  

A fentiek alapján a szabadon választható óraszámokkal az érettségi vizsga tárgyainak óraszámát 

emeljük meg. Ebből következően ez az óraszám a tananyag elmélyültebb elsajátítását, az 

érettségi követelmények magasabb szintű teljesítését szolgálják.  

  

Az iskola helyi tantervének mellékletét képezi a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben (12.3. melléklet), illetve annak 

módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet mellékletei között közzétett, 

Kerettanterv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára, Középfokúfokú nevelés-oktatás 

szakasza, 9–12. évfolyam című dokumentum és az abban foglalt követelmények magyar nyelv 
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és irodalom, matematika, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, idegen nyelv, 

biológia, fizika, kémia, informatika, művészeti ismeretek tantárgyakból.  

  

A tantárgyak részletes kerettantervei (a szabadon tervezhető órák tartalmával) a Pedagógiai 

Program CD mellékletében találhatók.  

  

2.3.  A felmenő rendszer kifutó óratervei  

ALAP ÓRATERV A 2012/2013.  TANÉVBEN INDULT KÉPZÉSHEZ  

  

Tantárgy  9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  

Irodalom és művészeti ismeretek KÉ  2  2  2,5  3  

Magyar nyelv és kommunikáció*4 KÉ  0,5  0,5  0,5  0,5  

Matematika KÉ  2,5  2,5  4  4  

Történelem, társadalomismeret és 

etika   KÉ  
2  2  2  2  

Angol nyelv / Német nyelv * KÉ  2,5  2,5  3  3  

Biológia VÉ  1  1  1*6  2,5*2  

Földünk és környezetünk VÉ  1  1  1  2,5*2  

Kémia VÉ  1  1  -  -  

Fizika VÉ  1  1  -  -  

Informatika*,*3  VÉ  1  1  1  2,5*2  

Osztályfőnöki  0,5  0,5  0,5  0,5  

Órarendi órák összesen  15  15  15,5  15,5  

* Csoportbontást igénylő tantárgy. A csoportbontás alapja idegen nyelv esetében 1. a 

tanuló választása, 2. a tanuló tudásszintje, 3. az egyes nyelvi csoportokban rendelkezésre 

álló férőhelyek száma. Az egyes nyelvi csoportokat a jelentkezés sorrendjében töltjük fel, a 

tanuló számára választási lehetőség az egyes csoportokban rendelkezésre álló helyek 

betöltéséig van.  

*2 A négy tantárgy közül egy kötelezően választandó tantárgy, a heti óraszám csak a 

választott tantárgyra értendő. A választás időpontja a 11. évfolyam utolsó írásbeli 

beszámolója, ekkor kell leadni írásban a választott tantárgyak nevét. Csak olyan tantárgy 

választható, amit a tanuló a 11. évfolyamon is tanult.  

*3 A heti tanítási napoktól eltérő időpontban, vagy órarend előtt-után, esetleg tömbösítve is 

megtartható órák.  

*4 A kommunikáció és a tanulástechnikai tréninget év elején az első három tanítási napon 

tartjuk tömbösítve. Ennek alapja a kerettanterv vonatkozó része.  

KÉ: Kötelező érettségi tantárgy  

VÉ: Választható érettségi tantárgy  
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Minden tanulónak az érettségi vizsgaszabályzat szerint 5 tantárgyból kötelező érettségi vizsgát 

tenni.  

Ebből:  

Kötelező (2010. májusi vizsgaidőszaktól kezdődően):  

1. Magyar nyelv és irodalom  

2. Matematika  

3. Történelem  

4. Idegen nyelv  

Választható (egy tantárgy választása kötelező):  

A. Földrajz  

B. Biológia  

C. Informatika  

D. Kémia  

E. Fizika  

  

KIEGÉSZÍTŐ  ÓRATERV A 2012/2013.  TANÉVBEN INDULT KÉPZÉSHEZ  

Azok számára, akik szakmunkásképző iskolában, illetve szakiskolában OSZJ vagy OKJ 

képesítést szereztek és életkoruk alapján már nem kapcsolódhatnak be a nappali rendszerű 

oktatásba, vagy abban nem akarnak részt venni, a munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságaikhoz, a meglévő ismereteikhez és életkorukhoz igazodó oktatási formát 

szervezünk. Korábbi tanulmányaik beszámításával, egyedi igazgatói elbírálás alapján 

osztályozóvizsgával, a középiskola 11. évfolyamán kezdhetik meg tanulmányaikat az esti 

oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban. Bekapcsolódhatnak a felnőttoktatásba 

azok a gimnáziumban vagy szakközépiskolában a kilencedik és a tízedik évfolyamot 

eredményesen elvégzett tanulók is, akik a tanév megkezdése előtt betöltötték a tizennyolcadik 

életévüket. (Utolsó induló 11. évfolyam 2014/2015. tanév)  

  

Tantárgy  11. évf.  12. évf.  

Irodalom és művészeti ismeretek KÉ  2,5  3  

Magyar nyelv és kommunikáció*4 KÉ  0,5  0,5  

Matematika KÉ  4  4  

Történelem, társadalomismeret és 

etika   KÉ  
2  2  

Angol nyelv / Német nyelv * KÉ  3  4 

Biológia VÉ  1*6  2,5*2  

Földünk és környezetünk VÉ  1  2,5*2  

Kémia VÉ  -  -  

Fizika VÉ  1 -  
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Informatika*,*3  VÉ  1  2,5*2  

Osztályfőnöki  1 1 

Órarendi órák összesen  17 17 

  

* Csoportbontást igénylő tantárgy. A csoportbontás alapja idegen nyelv esetében 1. a tanuló 

választása, 2. a tanuló tudásszintje, 3. az egyes nyelvi csoportokban rendelkezésre álló 

férőhelyek száma. Az egyes nyelvi csoportokat a jelentkezés sorrendjében töltjük fel, a 

tanuló számára választási lehetőség az egyes csoportokban rendelkezésre álló helyek 

betöltéséig van.  

*2 A négy tantárgy közül egy kötelezően választandó tantárgy, a heti óraszám csak a választott 

tantárgyra értendő. A választás időpontja a 11. évfolyam utolsó írásbeli beszámolója, ekkor 

kell leadni írásban a választott tantárgyak nevét. Csak olyan tantárgy választható, amit a 

tanuló a 11. évfolyamon is tanult.  

*3 A heti tanítási napoktól eltérő időpontban, vagy órarend előtt-után, esetleg tömbösítve is 

megtartható órák.  

*4 A kommunikáció és a tanulástechnikai tréninget év elején az első három tanítási napon 

tartjuk tömbösítve. Ennek alapja a kerettanterv vonatkozó része.  

KÉ: Kötelező érettségi tantárgy , VÉ: Választható érettségi tantárgy  

Minden tanulónak az érettségi vizsgaszabályzat szerint 5 tantárgyból kötelező érettségi vizsgát 

tenni.  

Ebből:  

Kötelező (2010. májusi vizsgaidőszaktól kezdődően):  

1. Magyar nyelv és irodalom   

2. Matematika  

3. Történelem  

4. Idegen nyelv  

Választható (egy tantárgy választása kötelező):  

A. Földrajz  

B. Biológia  

C. Informatika  

D. Kémia  

E. Fizika  

  

Megjegyzések:  

- A felvétel feltétele: a szakiskolai, szakmunkásképző iskolai tanulmányok sikeres szakmai, 

illetve szakmunkásvizsgával való befejezése, a középiskolai tanulmányaikat korábban 

megszakítók esetében pedig a tizedik évfolyam eredményes elvégzése.  

- A 9-10. évfolyam követelményeinek teljesítésébe a szakiskolai, szakmunkásképző iskolai 

és a megszakított középiskolai tanulmányok beszámításra kerülnek a következők szerint:  
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- 1. Amennyiben a fizika, kémia, biológia, földünk és környezetünk tantárgyakat önálló 

tantárgyként nem tanulták, – legkésőbb a 12. évfolyam befejezéséig – a tantárgy alapóraterv 

szerinti kilencedik, valamint tizedik évfolyamos tananyagából elégséges vagy annál jobb 

osztályzatot kell szerezniük. A tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon választott tantárgyra 

ez a kötelezettség nem vonatkozik. Azok akik a fenti tantárgyak ismeretanyagát a 

természetismeret integrált tantárgy keretében tanulták, mentesülnek az osztályozó vizsga 

kötelezettsége alól. Az osztályozó vizsgára való felkészülésre tantárgyi konzultációs 

lehetőséget biztosítunk. A konzultációs foglalkozás célja, hogy  

az előzetesen kijelölt tananyagrészekkel kapcsolatos problémákat a szaktanárral 

megbeszéljék. A konzultáción új tananyagot feldolgozni, a tananyagban továbbhaladni 

nem lehet.  

2. A beszámítás egyedi elbírálás alapján történik. A beszámításról az illetékes vezető, 

határozatot hoz.  

- Az osztályfőnöki órákon tanévenként legalább 2 órában az egészséges életre neveléssel, 

egészségvédelemmel, környezetvédelemmel kell foglalkozni.  

- A felnőttoktatás keretében szervezett kétéves érettségi felkészítésben a helyi tanterv 

elkészítésénél figyelembe vesszük, hogy a tanulók között többen nem tanulták a művészeti 

tantárgyakat, valamint a társadalomismeret és etikát, ezért ezek legfontosabb ismereteit az 

irodalom és művészeti ismeretek valamint a történelem, társadalomismeret és etika 

tantárgyba integráljuk  

  

2.4.  Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei  

  

A kiadott tankönyvjegyzékben szereplő, valamint az iskola pedagógusai, és az iskola által 

felkért szaktekintélyek által készített, kiadott és terjesztett, valamint a hasonló típusú iskolák 

által hozzáférhetővé tett tanulási segédleteket, taneszközöket alkalmazzuk.  

Véleményt alkothatnak a javaslatokról a tanulók is. Ezt a jogukat gyakorolhatják előzetesen 

vagy utólag.  

A kiválasztásnál feltétlenül figyelembe kell venni, hogy a taneszközök megfelelnek-e az iskola 

pedagógiai programjának, az alkalmazott módszereknek, valamint a tanulók életkori 

sajátosságainak.   

Tilos indokolatlanul drága taneszközt a tanulókkal beszereztetni!  

A tankönyvek, taneszközök kiválasztására a tanári közösségek, szaktanárok tesznek javaslatot. 

A taneszközökkel szemben támasztott tartalmi követelmény, hogy segítsék az iskola pedagógiai 

programjában megfogalmazott tantárgyi követelmények teljesítését, fejlesztő pedagógiát 

képviseljenek, differenciált képzést tegyenek lehetővé és - amennyiben lehetséges - többször 

használatosak legyenek.  

Az egyéb taneszközök legyenek összhangban a használt tankönyvekkel.  

Fontos szempont a tankönyvek és taneszközök tartóssága, minőségi kivitele, valamint az, hogy 

mennyire korszerű ismereteket tükröznek.  

A tankönyv ingyenes igénybevételének biztosítása  

A jogszabály előírásainak megfelelően az iskola minden év november 15-ig felméri, hogy hány 

tanuló kíván az iskolától - a következő tanítási évben - tankönyvet kölcsönözni. Az iskolába 

belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.  
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A felmérés eredményéről az igazgató minden év november 30-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, 

- megalakulása esetén a szülői szervezetet, ill. a szülők képviselőjét - és az iskolai 

diákönkormányzatot.  

Az iskolánk legkésőbb június 10-ig - a helyben szokásos módon - közzé teszi azoknak a 

tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai 

könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.  

  

  

2.5. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása  

  

A nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez 

szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának 

folytatása.   

  

A felnőttoktatás keretei között zajló középiskolai nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó 

és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák 

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

  

Céljaink és módszereink:  

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

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,  

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának 

bemutatása,  

• az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, 

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

barátságban, a csoportban;  

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

tanulók egészséges terhelése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük;  

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

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

önművelés alapozásával;  

• fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat.  

  

  

2.6. Mindennapos testnevelés  

  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának követelményét a köznevelési törvény 

27. § (11) bekezdésében meghatározottak a nappali rendszerű képzés részévé tették. Ezért a 

felnőttoktatásban a képzésnek nem része a mindennapos testnevelés.   

  

  

2.7. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai  
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A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik 

pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé 

teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére.  

A választásukat a tanulók aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a 

mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha 

kötelező tanórai foglalkozás lenne.  

  

2.8. Projektoktatás  

  

A Tudásfa Gimnáziumban az egyes tantárgyak szakmai módszertanán belül alkalmazzák a 

pedagógusok a projektmódszert. Ennek alkalmazását a szaktanárok tanmenetei határozzák meg. 

Külön iskolai szintű projektoktatást nem szervezünk.  

  

2.9. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

  

Kerülni kell minden hátrányos megkülönböztetést bármilyen okból.  

Hátrányos megkülönböztetésnek minősül minden olyan – közvetlen vagy közvetett – 

különbségtétel, kizárás, korlátozás vagy kedvezés, amelynek célja vagy következménye a 

köznevelés terén az egyenlő bánásmód megszüntetése vagy akadályozása, továbbá a gyermek, 

tanuló zaklatása.  

Az esetleges hátrányos megkülönböztetés következményeit a törvényben szabályozott eljárások 

keretében kell orvosolnunk, oly módon, hogy az ne járjon más tanuló jogainak megsértésével, 

csorbításával.  

Az oktató nevelő munkánk során a tanuló érdekében a szolgáltatásokat megfelelő színvonalon 

biztosítjuk, úgy hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet.  

A tanulók ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi 

tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára 

legkedvezőbbet választva kell dönteni Emberi mivoltunk nem egyenlő képességeink 

összességével  

Az iskolánkban folyó pedagógiai munka, a tanulók tudásának, képességeinek, egész 

személyiségének magas színvonalon történő, minőségi fejlődését, fejlesztését állítja a 

középpontba. Intézményünk személyiségközpontú, alapelve a tanulók személyiségének 

tiszteletben tartása.  

Inkluzív (befogadó) intézményünk légköre demokratikus és pozitív, humánus odafordulással 

koordinálja a tanulók gazdag interakcióira épített együtt-munkálkodását.   

Az eredményes tanulás megvalósítása érdekében megfogalmazott alapelvünk, a tanulók 

megismerésének szükségletét és az erre épített készség, képesség fejlesztést is tartalmazza.  

  

2.10. Az iskolai beszámoltatás, ismeretek számonkérésének követelményei és formái  

  

A tanév során, a követelmények teljesítésének mérése miatt, írásbeli dolgozatokra, szóbeli 

feleletekre (írásbeli, szóbeli beszámolás, számonkérés), gyakorlati feladatok megoldására kerül 

sor. A dolgozatokat a szaktanárok minimum két héttel korábban bejelentik, egy napon 

legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A dolgozatokat két héten belül kijavítva visszakapja 

a tanuló, és ezek az osztályzatok a féléves vagy év végi osztályzatok kialakításakor súlyozottan 

számítanak.  
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A tanulmányi munka értékelése negyedéves, féléves beszámolókon történik. Az szaktanár év 

közben előírhat kötelező dolgozatot, valamint beadandó feladatokat, előre meghatározott és 

kiadott időpontokban. Ha a szaktanár évközben tanulást segítő önállóan megoldandó feladatot 

(házi dolgozatot, kiselőadást, stb.) ír elő, a soron következő beszámolón való részvétel feltétele 

ezek teljesítése. Az írásbeli és szóbeli beszámolók, osztályozó vizsgák a tanítási napoktól eltérő 

napokon is lehetnek. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulói teljesítmények értékelésekor a felnőtt-

oktatásban kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók is elismerésben részesüljenek.  

  

 A tanulmányi értékelés alapelvei  

- A munkaközösség illetve a nevelőtestület egészére nézve egységes értékelési rendszer 

kialakítására és következetes alkalmazására törekszünk.   

- Előzetesen nyilvánosságra hozott, lefektetett elvű, kiszámítható, indoklással ellátott és 

igazságos értékelést valósítunk meg.  

- Az írásbeli dolgozatoknál, a szóbeli feleléseknél és a gyakorlati munkavégzéseknél 

egyaránt személyre szabott értékelést alkalmazunk, amely túlmutat az adott 

érdemjegyen.   

- Az osztályozásnál a hagyományos 5 fokú skálát használjuk.  

- Értékelésnél a jutalmazás és az elmarasztalás eszközeit egyaránt alkalmazzuk, az 

értékelést egyaránt használjuk diagnosztizálásra, folyamatjellemzésre és összegzésre. - 

A felnőttoktatásban a tanulók magatartását és szorgalmát nem értékeljük.  

  

  

2.11.  Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása  

  

• A felnőttoktatás módszertanában nem bír kiemelt jelentőséggel az otthoni 

felkészüléshez előírt feladatok elvégzése. Ezzel szemben az egyéni tanulási ütem, az 

egyéni felkészülés kiemelt jelentőséggel bír.  

• A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk.  

• Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.  

• A napi felkészülés otthoni ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.  

  

2.12.  A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei  

  

A nevelő oktató munka, a tanulói tevékenység alapvető színtere, a hagyományos osztálykeret 

rendszer. A fenntartó egyetértésével lehetőség van arra, hogy a tanítási órát csoportbontásban 

szervezzük. A csoportbontást a tanulók igényei, előzetes ismeretei, az egyes tantárgyak belső 

logikája, valamint a nevelési-oktatási célok határozzák meg. Pl. a tanuló igénye és 

előképzettsége a választott idegen nyelvnél és annak szintjénél, a felzárkóztatási vagy 

tehetséggondozási feladatok az informatika gyakorlati képzésben.  

A csoportbontásokat a tanév kezdetén az osztályfőnök irányításával az osztályban tanító 

szaktanárok végzik. A csoportbontás – indokolt esetben – az egyes félévek végén módosítható.  
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A középiskolában a csoportokba való beosztásnak kizárólag a fent felsorolt szempontjai 

lehetségesek. Ezektől eltérő, esetleg a tanulókat bármilyen módon megkülönböztetésnek kitevő 

csoportbeosztás nem lehetséges.  

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet és az informatikát. Célunk ezzel, hogy 

az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók 

tudásának megalapozására.  

  

  

2.13.  A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek  

  

A felnőttoktatás keretei között nem mérjük a tanulók fizikai állapotát, edzettségét. A 

felnőttoktatási kerettanterv sem említi ezt a kötelezettséget.  

  

2.14. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei  

  

2.14.1.  Az iskola egészségnevelési elvei  

Iskolánk egészségnevelési hitvallása  

• Az egészségnevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon felmérni saját 

egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük 

módját. El kell érni, hogy tegyenek saját egészségük érdekében.  

• Az iskola minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődését.  

• A tanulók egészség-kulturáltsági szintjének emelése, egyidejűleg olyan tevékenység 

kialakítása, amely az ismereteket aktív magatartássá formálja.  

• A fogyatékkal élők aktív, segítő elfogadása.  

  

Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok  

• Olyan egészségszemlélet, képességrendszer és személyiségjegyek kialakítása, amelyek 

során a tanulókban tudatosulnak a környezet, a viselkedés, az életmód és az egészségi 

állapot ok-okozati összefüggései.  

• Az egészségre, annak megtartására, fokozására, visszaszerzésére irányuló tevékenység 

kialakítása.  

• Az életminőség jobbítása csak a jövő tervezésével és életút tudatos építésével valósulhat 

meg.  

• Az egészség, a kiegyensúlyozott életvitel nélkülözhetetlen eszköz a boldog, sikeres élethez.  

  

2.14.2. Az iskola környezeti nevelési elvei  

  

Iskolánk környezeti hitvallása  

• A környezeti nevelés célja a tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük 

megismerésére, alakítására, védelmére, a környezetet károsító jelenségek felismerésére, az 

azok elleni tudatos fellépésre.  

• A szemléletformáló, alapozó környezeti ismereteket a középiskola minden területe tekintse 

feladatának.   



67  

  

• Az intézményünk helyi adottságait kihasználva környezetünk minél jobb megismerése, a 

környezet védelme szervesen épüljön be a helyi tantervbe.   

• Az ismereti háttér átadása mellett a környezeti nevelésünk főként személyiségfejlesztő 

feladat az értékrendszer és magatartás fejlesztésén keresztül.  

  

Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok  

• Az életminőség jobbítása csak a jövő tervezésével és az életút tudatos építésével valósulhat 

meg.  

• A környezeti tudatosság fokozása, annak felismerése, hogy a gazdasági, társadalmi, 

politikai és az ökológiai jelenségek kölcsönhatásban vannak mind a globális, mind a 

regionális környezetben.  

• A környezet védelméhez és megőrzéséhez szükséges tudás, ismeretek, értékek, attitűdök és 

készségek megszerzésének biztosítása.  

• Az egyének, csoportok és a társadalom egészének az egészséggel, környezettel kapcsolatos 

új típusú magatartási és életviteli mintáinak bemutatása, elfogadtatása.  

• A környezetvédelmi problémák felismerése, az ezzel kapcsolatos elemző és értékelő 

képességek, a megfelelő cselekvési attitűdök fejlesztése.  

• Az európai magatartásmintákhoz és civilizációs értékekhez szorosan kötődő képességek 

megteremtése, az egyén cselekvési lehetőségeinek megismerése.  

  

Pedagógiai célok  

• a környezeti problémák irányi érzékenység,  

• tolerancia és segítő életmód, az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése,  

• a környezettudatos magatartás és életvitel segítése, kialakítása,  

• az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése,  

• az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata,  

• helyzetfelismerés,  ok–okozati  összefüggések,  problémamegoldó 

 gondolkodás, döntésképesség fejlesztése,  

• létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása,  

• környezetbarát fogyasztás,  

  

  

2.15. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei   

  

2.15.1.  A magatartás és szorgalom értékelésének elvei  

  

A felnőttoktatás keretei között (beszámoltató jellegű képzés) nem indokolt a tanulók 

magatartásának és szorgalmának külön értékelése. Iskolánkban ezért nem értékeljük külön a 

tanulók magatartását és szorgalmát.  

  

2.15.2.  A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei  

  

Egyéni jutalomban részesüljön, akinek kiemelkedő a:  

• tanulmányi eredménye,  

• közösségi munkája vagy elnyeri az  

• év legjobbja címet.  
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Csoportjutalomban részesüljön az az osztály, amely:  

• A legjobb beszámoló eredményeket érte el,  Egész évben tanulói a legkevesebbet 

hiányoztak.  

  

A jutalmazás formái:  

 szaktanári dicséret,  

 osztályfőnöki dicséret,  

 igazgatói dicséret,  

 nevelőtestületi dicséret,  

 az Év legjobbja cím odaítélése tantárgyanként szaktanári javaslatra („az év biológusa”,  

„az év informatikusa” stb.)  

  

A dicséretek tanügyi nyilvántartásokba (osztálynapló, bizonyítvány) történő beírásához 

alapított záradékot az iratkezelési szabályzat tartalmazza.  

  

Az intézményben alkalmazott fegyelmező intézkedések formái:  

 határozott tiltás,  

 szóbeli figyelmeztetés,  

 szaktanári figyelmeztetés  

 osztályfőnöki figyelmeztetés,   

 igazgatói figyelmeztetés,·  

 az osztályfőnök és az igazgató jelenlétében történő elbeszélgetés a tanulóval;  

 fegyelmi eljárás megindítása (a házirend és a jogszabályok súlyos és vétkes megszegése 

esetén. A súlyos és vétkes megszegés tényét a nevelőtestület állapíthatja meg.)  

  

A fegyelmező intézkedések elvei:  

• következetesség;  

• rendszeresség;  

• minden tanulónál a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell 

alkalmazni;  

• nevelő célzatú;  

• a súlyosság és vétkesség figyelembe vétele.  

  

  

2.16.  A tanulók magasabb évfolyamra lépésének feltételei  

  

Magasabb évfolyamra az a tanuló léphet  

• aki megfelelt az előző évfolyamon tanult tantárgyak helyi tantervében (a 

kerettantervben) szereplő követelményeknek,  

• akinek a teljesítményét az esetleges osztályozóvizsga vagy különbözeti vizsga 

bizottsága megfelelőnek ítéli,  

• akiről a tanév végén szervezett osztályozó konferencián a nevelőtestület ellenkező 

értelmű döntést nem hoz,  
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• aki ellen nincs kizáró értelmű fegyelmi határozat vagy fegyelmi büntetés,  

• akinek egyetlen tantárgyból sincsen év végi elégtelen osztályzata, vagy  

• év végén három vagy annál kevesebb tárgyból minősítették teljesítményét elégtelenre, 

és ezt a minősítést mindegyik esetben a javítóvizsgán minimum elégségesre javította.  

• aki az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő 

alatt teljesítette.  

  

2.17. Kötelező és választható érettségi tárgyak  

  

Minden tanulónak az érettségi vizsgaszabályzat szerint 5 tantárgyból kötelező érettségi vizsgát 

tenni. A felsorolt tárgyakból az iskola vállalja a középszintű és az emelet szintű felkészítést 

egyaránt.   

Kötelező tárgyak  

1. Magyar nyelv és irodalom  

2. Matematika  

3. Történelem  

4. Idegen nyelv   

Választható tárgyak (egy tantárgy választása kötelező):  

A. Földrajz  

B. Biológia  

C. Informatika  

D. Kémia  

E. Fizika  

  

A tantárgyak részletes követelményeit a következő dokumentumok tartalmazzák:  

• Kerettanterv az iskolarendszerű felnőttoktatás számára, Középfokúfokú nevelésoktatás 

szakasza, 9–12. évfolyam. Megjelent: A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben, illetve annak módosításáról 

szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet mellékletei között, 12.3. melléklet   

• Az érettségi vizsga a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet alapján zajlik, és 

követelményei, témakörei megfelelnek a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben foglalt 

részletes érettségi követelményeknek.  

  

2.18.  A középszintű érettségi vizsga témakörei  

  

BIOLÓGIA  

1. Bevezetés a biológiába  

2. Egyed alatti szerveződési szint  

3. Az egyed szerveződési szintje  

4. Az emberi szervezet  

5. Egyed feletti szerveződési szintek  

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció  

  

FÖLDRAJZ  
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1. Térképi ismeretek  7. A világgazdaságban különböző szerepet  

2. Kozmikus környezetünk  betöltő  régiók,  országcsoportok  és  

3. A geoszférák földrajza  országok  

4. A földrajzi övezetesség   8. Magyarország földrajza  

5. A népesség- és településföldrajz  9. Európa regionális földrajza   

6. A világ változó társadalmi-gazdasági  10. Az Európán kívüli földrészek földrajza  

képe  11. A globális válságproblémák földrajzi  

vonatkozásai  

  

INFORMATIKA  

1. Információs társadalom  

2. Informatikai alapismeretek – hardver  

3. Informatikai alapismeretek – szoftver  

4. Szövegszerkesztés  

5. Táblázatkezelés  

6. Adatbázis-kezelés  

7. Információs hálózati szolgáltatások  

8. Prezentáció és grafika  

9. Könyvtárhasználat  

  

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

1. Magyar nyelv   

1.1 Ember és nyelv  

1.2 Kommunikáció   

1.3 A magyar nyelv története   

1.4 Nyelv és társadalom   

1.5 A nyelvi szintek  

1.6 A szöveg   

1.7 A retorika alapjai   

1.8 Stílus és jelentés   

2. Irodalom  

2.1 Szerző és művek   

2.1.1 Életművek a magyar irodalomból   

2.1.2 Portrék  

2.1.3 Látásmódok   

2.1.4 A kortárs irodalomból   

2.1.5 Világirodalom   

2.1.6 Színház és dráma   

2.1.7 A z irodalom határterületei   

2.1.8 Regionális kultúra  

2.2 Értelmezési szintek, megközelítések   

2.2.1 Témák, motívumok   

2.2.2 Műfajok, poétika   

2.2.3 Korszakok, stílustörténet  

  

MATEMATIKA  
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1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráf  

2. Számelmélet, algebra  

3. Függvények, az analízis elemei  

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria  

5. Valószínűség számítás, statisztika  

  

TÖRTÉNELEM  

1. Az ókor kultúrája   

2. A középkor   

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora   

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban  

5. Magyarország a Habsburg Birodalomban  

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora   

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon  

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig   

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig  

10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 11. A jelenkor   
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