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Hagyományos képzési rend 

 

I. A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 

 

A 9-12. (nyelvi előkészítő osztályoknál a 9-13.) évfolyam tanulmányainak lezárása 

kétszintű érettségi vizsgával történik. 

A tanulók kötelező óraszámában középszintű érettségi felkészítés történik az alábbi 

tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv (angol, német 

és olasz), fizika, biológia, informatika. 

Tanulóink a 10. (nyelvi előkészítő osztályoknál a 11.) tanév végéig jelentkezhetnek a 

kiválasztott érettségi tantárgyakból emelt szintű felkészítésre. Az érettségire történő végleges 

jelentkezés (a tantárgyankénti szint megjelölésével) a 12. (nyelvi előkészítő osztályoknál a 

13.) tanév február 15-ig történik. 

Az írásbeli érettségi vizsgán közép- és emelt szinten egyaránt központilag előírt 

írásbeli tételsorokat kell megoldani, megválaszolni, kidolgozni. 

Az emelt szintű szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök és 

vizsgakövetelmények alapján központilag határozzák meg. 

A középszintű szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök és 

vizsgakövetelmények alapján a vizsgáztató szaktanár állítja össze. A tételek összeállításánál 

törekedni kell a változatos, a problémamegoldást ösztönző, egyértelmű megfogalmazásokra. 

A tételek elkészítésénél alkalmazni lehet a helyi tantervben található követelményeket is. Az 

igazgató által megküldött tételsort a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

Az intézmény az alábbi érettségi tantárgyakból állított össze középszintű érettségi 

témaköröket: 

  Magyar nyelv és irodalom 

  Történelem 

  Matematika 

  Idegen nyelv (angol) 

  Idegen nyelv (német 

  Idegen nyelv (olasz) 

  Idegen nyelv (francia) 

  Katolikus hittan 

  Fizika 

  Földrajz 

  Kémia 

  Biológia 

  Informatika 

  Rajz és vizuális kultúra 

 

1. 1. A középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei magyar nyelv és irodalom 

tantárgyból 

 

A középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei mind irodalomból, mind nyelvtanból 

kibővültek a korábbi évek követelményeihez képest. 
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Magyar nyelvből nagyobb hangsúly helyeződik a kommunikáció témakörére, több 

részterületet is tartalmaz, mint a többi témakör. Itt is megjelenik egy, a napjainkban 

mindinkább előtérbe kerülő jelenség: a tömegkommunikáció. Ezt a témát tárgyalja még a 

Nyelv és társadalom (Tömegkommunikáció és nyelvhasználat című fejezet) és A szöveg 

(Szöveg a médiában című fejezet) témakör is, és természetesen megemlíthető a 

tömegkommunikációs eszközök hatása az Ember és nyelv témakörön belül A nyelvhasználat 

társadalmi vonatkozásai című fejezet megbeszélésekor. Maga a Nyelv és társadalom témakör 

szintén olyan részterületekre tagolódik, amelyek eddig jobbára nem kerültek tárgyalásra órán, 

és túlmutatnak az anyanyelv használatán, ide tartoznak a Kisebbségi nyelvhasználat és A 

határon túli magyar nyelvűség című fejezetek. 

Külön témakörként szerepel a szónoklattan A retorika alapjai címmel, amely ismét 

több részterületből áll. A szövegszerkesztés eljárásai és az Érvelés, megvitatás, vita című 

fejezetek az írásbeli dolgozatok elkészítéséhez adhatnak támpontot és segítséget, A nyilvános 

beszéd című téma pedig a szóbeli megnyilatkozást és az eredményes fellépést fejleszti. 

Irodalomból szintén bővült az egyes témakörök sora. Az eddigi követelményeken 

kívül szerephez jut a kortárs irodalom, igaz, csak egy-egy lírai és epikus alkotó erejéig, de 

foglalkozni kell a regionális kultúrával éppúgy, amelynek a részterületei is kibővültek: 

Interkulturalitás; A régió, a tájegység, a település irodalmi, kulturális hagyományai; 

Kisebbségi irodalmak; Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok bemutatása. Új 

témakört jelent Az irodalom határterületei című fejezet, amelybe nemcsak a népköltészet, a 

műköltészet hagyományai tartoznak, hanem az irodalmi adaptációk (a megfilmesítés, a 

megzenésítés) és az irodalmi ismeretterjesztés is nyomtatott és elektronikus műfajaival. Habár 

a mítosz, a mitológia és az egyes kultuszok megbeszélésére sor kerül órán, az esetleges 

sikerekkel, divatjelenségekkel kevésbé szoktunk foglalkozni, és a szórakoztató irodalom 

hatáskeltő eszközei, tipikus műfajai sem adták sokszor az óra gerincét. 

Összegzésképpen elmondható, hogy a középszintű szóbeli érettségi vizsga mostani 

témakörei főbb változást nem hoznak az irodalom és a magyar nyelv tanításában. Ám 

mindenféleképpen szélesebb körű ismeretanyagot tartalmaznak, és nagyobb rálátást 

biztosítanak nemcsak az anyanyelvi, hanem a kisebbségi kultúrára is, nemcsak az elmúlt 

időszak alkotóira, hanem a kortársakra is, nemcsak az irodalmi nyelvváltozatokra, hanem a 

tömegkommunikáció adta lehetőségekre is, és nemcsak a szépirodalomra, hanem a 

szórakoztató irodalomra is – ami pedig még fontosabb terület: nemcsak az írásbeli, hanem a 

szóbeli megnyilatkozásra, a kommunikációs jelenségekre is. 

 

 

 

Magyar nyelv 

 

Témakörök    Követelmények 

Ember és nyelv   A nyelv mint jelrendszer. 

     A beszéd mint cselekvés. 

     A nyelv és a gondolkodás viszonya. 

     Nyelvcsalád, nyelvtípus. 

     A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai. 

 

Kommunikáció A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a 

kifejezésmóddal. 

     A kommunikáció interdiszciplináris jellege. 

     Jel, jelrendszer. 
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     Nyelvi és vizuális kommunikáció. 

     A nyelvhasználat, mint kommunikáció. 

     Kommunikációs funkciók és közlésmódok. 

     Személyközi kommunikáció. 

     A tömegkommunikáció. 

 

A magyar nyelv története  Változás és állandóság a nyelvben. 

     A magyar nyelv rokonsága. 

A magyar nyelv történetének fő szakaszai. A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és 

könyörgés, Ó-magyar Mária-siralom. 

Nyelvművelés. 

 

Nyelv és társadalom   Társadalmi és területi nyelvváltozatok. 

     Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban. 

     Kisebbségi nyelvhasználat. 

     A határon túli magyar nyelvűség. 

     Tömegkommunikáció és nyelvhasználat. 

 

A nyelvi szintek   Hangtan. 

     Alaktan és szótan. 

     Mondattan. 

     A mondat szintagmatikus szerkezete. 

     A mondat a szövegben. 

Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban. Szókincs és frazeológia. 

 

A szöveg    A szöveg és a kommunikáció. 

     A szöveg szerkezete és jelentése. 

     Szövegértelmezés. 

     A szöveg szóban és írásban. 

     Az intertextualitás. 

     A szövegtípusok. 

     Szöveg a médiában. 

 

 

 

A retorika alapjai   A nyilvános beszéd 

     Érvelés, megvitatás, vita. 

     A szövegszerkesztés eljárásai. 

 

Stílus és jelentés   Szóhasználat és stílus. 

     A szójelentés. 

     Állandósult nyelvi formák. 

     Nyelvi, stilisztikai változatok. 

     Stíluseszközök. 

     Stílusréteg, stílusváltozat. 

 

Magyar irodalom 

 

Szerző, művek  

Életművek a magyar  Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, 
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Irodalomból Kosztolányi Dezső, József Attila. 

Az életmű: az életút jelentős tényei, a főbb művek 

szövegismereten alapuló értelmezése, kapcsolatok a 

művek között. 

Memoriterek. 

 

Portrék Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi 

Dániel, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, 

Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, 

Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Márai 

Sándor, Pilinszky János. 

Két-három lírai és/vagy néhány epikai/drámai alkotás 

bemutatása, értelmezése. 

Memoriterek.  

 

Látásmódok Zrínyi Miklós, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák 

Lajos, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, 

Németh László, Örkény István, Nagy László, Nemes 

Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos. 

Választandó legalább három szerző a felsoroltak közül. 

A kortárs irodalomból Legalább egy szerző 2-3 lírai és/vagy epikai művének 

értelmezése az 1980-tól napjainkig tartó időszakból. 

(Kertész Imre és Faludy György) 

Irodalmi nyilvánosság; nyomtatott szöveg, digitális 

közlés. 

Világirodalom Az európai irodalom alapvető hagyományai: az 

antikvitás és a Biblia. 

A romantika, a századfordulós modernség (a 

szimbolizmustól az avantgárdig) jellemzői és egy-két 

kiemelkedő képviselője. 

Színház és dráma Színház és dráma különböző korszakokban. 

1-1 mű értelmezése: Szophoklész, Shakespeare, 

Moliére, Katona József: Bánk bán, Madách Imre: Az 

ember tragédiája. 

Az irodalom határterületei Az irodalom kulturális határterületei. Népköltészet, 

műköltészet, folklór. 

Az adaptáció – irodalom filmen, dalszövegben, a 

virtuális valóságban. 

A szórakoztató irodalom hatáskeltő eszközei, egy-két 

tipikus műfaja. 

Mítosz, mese és kultusz. Sikerek, divatjelenségek. 

Az irodalmi ismeretterjesztés nyomtatott és elektronikus 

műfajai. 

Regionális kultúra Interkulturalitás. 

A régió, a tájegység, a település irodalmi, kulturális 

hagyományai. 

Kisebbségi irodalmak. 

Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok 

bemutatása. 

Értelmezési szintek,  



7 

 

megközelítések 

Témák, motívumok Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus 

egyezéseinek és különbségeinek összevetése. 

Az olvasott művekben motívumok, témák változatainak 

felismerése, értelmezése. 

Műfajok, poétika Műnemek, műfajok. 

Poétikai fogalmak alkalmazása. 

Korszakok, stílustörténet A kifejezésmód és világlátás változása a különböző 

korszakokban a középkortól a szimbolizmusig. 

 

 

1. 2. A középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei történelem tantárgyból 

 

A középszintű vizsga a jelöltektől az egyszerűbb ismeretszerzési eljárásokat, 

kifejezőkészségeket, a rendszerezés és alkalmazás alapvető formáit, valamint a történelmi 

ítéletalkotás készségének meglétét várja el. Ehhez szükséges alapvető kronológiai adatok 

ismeretének birtoklása, történelmi források elemzésének készsége, szövegek értelmezése, 

topográfiai ismeretek megszerzése. A szóbeli tételek körét, tematikáját (korszak, résztéma 

stb.) az előírt témakörök és vizsgakövetelmények alapján a középiskolai szaktanárok 

határozzák meg, és a tanév kezdetén nyilvánosságra hozzák. 

 

– Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 

– Népesség, település, életmód 

– Egyén, közösség, társadalom 

– A modern demokráciák működése 

– Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

– Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

– A magyar államiság fejlődése 

 

– Az ókor és kultúrája 

– A középkor 

– A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

– Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

– Magyarország a Habsburg Birodalomban 

– A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

– A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

– Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

– Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 

– Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

 

1. 3. A középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei matematika tantárgyból 

 

  A középszintű érettségin matematikából csak az a jelölt tesz szóbeli vizsgát, 

aki az írásbelin elégtelen osztályzatot szerzett, de a pontszáma eléri az összpontszám 10 %-át. 

A szóbeli vizsgára, ha van vizsgázó, 20 tételt kell összeállítani. Tartalmi arányai az írásbeli 

vizsga leírásánál meghatározott arányok. A tételnek tartalmaznia kell három egyszerű elméleti 

kérdést (definíció, tételkimondás) és három feladatot. A tétel egyes elemeit más-más 

témakörből kell kiválasztani. 

  Halmazelmélet 

  – Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok 
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  Matematikai logika 

  – Logikai műveletek 

  – Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában 

  Kombinatorika 

  Gráfok 

  Számfogalom 

  – Racionális és irracionális számok, valós számok 

  – Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete 

  – Számrendszerek 

  Számelmélet 

  Algebrai kifejezések, műveletek algebrai kifejezésekkel 

  Hatvány, gyök, logaritmus 

 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, egyszerű egyenlőtlenségrendszerek 

– Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek, elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek, 

másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek, magasabb fokú egyenletek, négyzetgyökös 

egyenletek 

Nem algebrai egyenletek 

– Abszolút értékes egyenletek, exponenciális és logaritmikus egyenletek, trigonometrikus 

egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek 

Függvények 

– Alapfüggvények és egyszerű transzformáltjaik 

– Függvények jellemzése 

Sorozatok 

– Számtani és mértani sorozat, kamatos kamat számítás 

Geometria 

– Nevezetes ponthalmazok 

– Geometriai transzformációk 

– Geometriai alakzatok (háromszögek, négyszögek, sokszögek, kör) 

– Térbeli alakzatok (henger, kúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp) 

– Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás 

– Vektorok 

Trigonometria 

Koordináta-geometria (egyenes, kör egyenlete, kölcsönös helyzetük, parabola) 

Valószínűségszámítás 

Statisztika (gyakoriság, relatív gyakoriság, átlagok, szórás) 

 

1. 4. A középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei élő idegen nyelvek tantárgyakból 

 

Az alábbi dokumentum az angol, francia, német és olasz nyelv érettségi vizsgájának 

témakörei illetve kommunikációs helyzeteit tartalmazza közép szinten. 

 

 Témakörök: 

Személyes vonatkozások, család 

– A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) 

– Családi élet, családi kapcsolatok 

– A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

– Személyes tervek 

Ember és társadalom 

– A másik ember külső és belső jellemzése 

– Baráti kör 
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– A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

– Női és férfi szerepek 

– Ünnepek, családi ünnepek 

– Öltözködés, divat 

– Vásárlás, szolgáltatások (posta) 

– Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

Környezetünk 

– Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 

– A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

– A városi és a vidéki élet összehasonlítása 

– Növények és állatok a környezetünkben 

– Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a 

természet megóvásáért? 

– Időjárás 

Az iskola 

– Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 

– Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

– A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

– Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

A munka világa 

– Diákmunka, nyári munkavállalás 

– Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

Életmód 

– Napirend, időbeosztás 

– Az egészséges életmód (a helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás) 

– Étkezési szokások a családban 

– Ételek, kedvenc ételek 

– Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

– Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

– Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

– Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

– Színház, mozi, koncert, kiállítás, stb. 

– Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

– Olvasás, rádió, televízió, videó, számítógép, Internet 

– Kulturális események 

 8. Utazás, turizmus 

 – A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

– Nyaralás itthon, illetve külföldön 

– Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

– Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

Tudomány és technika 

– Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

– A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

 

 Kommunikációs helyzetek: 

A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg 

szóban és/vagy írásban közép szinten. 
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Helyzet        Szerep 

 

1. Áruházban, üzletben, piacon     1. Vevő 

2. Családban, családnál, baráti körben    2. Vendéglátó, vendég 

3. Étteremben, kávéházban, vendéglőben 3. Vendég, egy társaság tagja 

4. Hivatalokban, rendőrségen      4. Ügyfél, állampolgár 

5. Ifjúsági szálláson, campingben, sportlétesítményben, klubban 5. Vendég 

6. Iskolában        6. Tanuló, iskolatárs 

7. Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban 7. Vendég, látogató, egy társaság 

tagja 

8. Országhatáron 8. Turista 

9. Orvosnál 9. Beteg, kísérő 

Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, 10. Ügyfél 

bank, stb.) 

11. Szünidei munkahelyen      11. Munkavállaló 

12. Tájékozódás az utcán, útközben     12. Helyi lakos, turista 

13. Telefonbeszélgetésben      13. Hívó és hívott fél 

14. Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, 14. Utas, útitárs 

taxiban, repülőn, hajón) 

 

 

1. 5. A középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei fizika tantárgyból 

 

– Mechanika 

Út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás. Impulzus. Perdület. Munkatétel. A mechanikai energia 

megmaradása. Newton törvényei. Erőtőrvények. Egyenes vonalú mozgások. Az egyenletesen 

változó körmozgás. Rezgőmozgás. Kényszerrezgés, rezonancia. Kényszermozgás, lejt, inga. 

Súrlódás. Merev testek. Tömegközéppont. Merev testek egyensúlya. Merev testek forgása. 

Tömegvonzás, bolygómozgás. Rugalmas szilárd test. Hooke törvénye. Hullámmozgás. 

Longitudinális és transzverzális hullám. Polarizáció, interferencia, elhajlás. Huygens-Fresnel 

–elv. Állóhullámok. 

– Hőtan 

Hőmérséklet. Az ideális gáz állapotegyenlete. Állandó nyomáson, hőmérsékleten, térfogaton 

végbemenő folyamatok. Az ideális gáz belső energiája. Hőkapacitás, fajhő. A kinetikus 

gázelmélet alapjai. Az ekvipartició tétele. Folyadékok felületi feszültsége. Halmazállapot-

változások. Folyadék és szilárd anyag hőtágulása. A hőtan főtételei, munka, hő. 

– Elektromosságtan 

Időben állandó elektromos mező és jellemző mennyiségei. Coulomb törvénye. Kapacitás, 

kondenzátorok. Elektromos áram. Ohm-törvény. Kirchhoff-törvények. Joule-törvény. Időben 

állandó mágneses mező. Indukció. Lorentz-erő. Elektromágneses indukció. Önindukcó. 

Váltakozó áram, váltakozó áramú ellenállások, váltakozó áramú teljesítmény. Transzformátor. 

Rezgőkör, elektromágneses hullámok. 

– Fénytan 

A fény, mint elektromágneses hullám. A fény törése, teljes visszaverődése. Interferencia, 

elhajlás, diszperzió, színek. A fény polarizációja. 

– Atomfizika 

Fényelektromos jelenségek. Az elektron töltése, tömege, hullámhossza. Hidrogén atom 

színképe, alapállapota, energiaszintjei. Színképelemzés. Az atommag összetétele, proton, 
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neutron. Tömeghiány. Egy nukleonra jutó kötési energia. Radioaktivitás. Magreakciók. 

Láncreakció. Az atomenergia felszabadítása, atomerőművek. 

– Fizika és kultúrtörténet 

Személyiségek (Archimedesz, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Watt, Ohm, Joule, 

Amper, Faraday, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, Thomson, Rutherford, Courie, Plank, Bohr, 

Einstein, Szilárd Leó, Teller ede, Wigner Jenő) eredményeinek áttekintése 

Elméletek, felfedezések, találmányok. 

 

1. 6. A középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei földrajz tantárgyból 

 

A középszintű tantárgyi vizsga célja annak a megállapítása, hogy a vizsgázó földrajz 

tantárgyból rendelkezik-e a köznapi műveltség részét képező tantárgyi ismeretekkel, illetve 

hogy képes-e eligazodni a témákhoz kapcsolódó információkban, tudja-e azokat értelmezni, 

valamint tud-e következtetéseket levonni belőlük. Az érettségi vizsga célja továbbá, hogy 

megállapítsa, jártas-e a diák a különböző térképek olvasásában, értelmezésében. 

 

Tartalmi követelmények: 

1. résztétel – Természetföldrajzi tételek 

Témakör Követelmények Tételek 

száma 

Kozmikus környezetünk 

vagy térképi ismeretek  

A földrajzi környezet ábrázolásának lehetőségei, 

a Naprendszer felépítése, a Föld mozgásai, űrkutatás 

1 

A geoszférák földrajza 

Kőzetburok 

 

 

Levegőburok 

 

Vízburok 

 

 

 

Földünk gömbhéjas szerkezete, földtörténet, 

kőzetlemezek és mozgásuk, belső és külső erők, 

ásványok és kőzetek 

A légkör szerkezete, összetétele, légköri folyamatok, 

időjárási jelenségek, a légkör szennyeződése 

A vízburok tagolódása és a víz körforgása, óceánok, 

tengerek, tavak, felszíni és felszín alatti vizek, 

vízgazdálkodás és vízszennyezés 

 

4 

 

 

3 

 

2 

Földrajzi övezetesség A szoláris és valódi éghajlati övek, a vízszintes és 

függőleges övezetesség 

4 

A kontinensek természet-

földrajza 

A kontinensek általános és regionális természetföldrajzi 

jellemzése 

2 

Magyarország és tájainak 

földrajza 

Hazánk földrajzi helyzete, természeti adottságai és 

jellege, Magyarország tájegységei 

4 

 

2. résztétel – Társadalomföldrajzi tételek 

Témakör Követelmények Tételek 

száma 

Népesség- és település-

földrajz 

A Föld népességének jellemzése, a népesség szerkezete, 

urbanizáció, településtípusok 

3 

A világ változó társa-

dalmi és gazdasági képe 

A világgazdaság ágazati felépítése, a fejlettség területi 

különbségei, a piacgazdaság működésének elvei, 

globalizáció 

5 

A világgazdaságban 

különböző szerepet 

betöltő országok, régiók 

Az Európai Unió, Kelet-Európa, Független Államok 

Közössége, Arab világ, Fekete-Afrika, Amerikai 

Egyesült Államok, Latin-Amerika, Ázsia gazdaságilag 

jelentős államai 

5 
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Magyarország földrajza Hazánk gazdaságának jellemző vonásai, a gazdaság fő 

ágai, területi és szerkezeti elrendeződése, nemzetközi 

kapcsolataink, közlekedésünk, idegenforgalmunk 

6 

Globális problémák A legfőbb globális problémák okai, megoldási 

lehetőségek 

1 

 

3. tételrész – Gyakorlati tételrész 

A harmadik tételrészen belül a diák gyakorlati ismereteiről kell hogy számot adjon. Ehhez a 

tételrészhez tartozik a térképolvasás, különböző diagramok értelmezése, illetve kőzetek 

felismerése és jellemzése. 

 A szóbeli vizsga eredménye a három résztétel átlagából adódik. 

 

1. 7. A középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei kémia tantárgyból 

 

Általános kémia: 

Elemi részek, atom felépítése 

Proton, elektron, neutron tulajdonságai, kísérleti bizonyítékok, izotópia, relatív atömtömeg 

fogalma, elemi részek elhelyezkedése az atomban, mol fogalom, Avogadro szám. 

Periódusos rendszer, elektronszerkezet 

Elektronszerkezet kiépülésének törvényszerűségei, héj, alhéj fogalma, az alhéjak 

energiasorrendje, Hund szabály, Pauli elv. Főcsoportok elnevezése, vegyértékhéj szerkezete, 

csoporttulajdonságok. 

Molekulák, ionok, halmazszerkezet 

Kémiai kötések típusai, másodlagos kötőerők és a halmazszerkezet kapcsolata. Pozitív és 

negatív ionok keletkezése, modellek értelmezése. Anyagi halmazok csoportosítása (vegyület, 

keverék, oldat, elemek). 

Kémiai reakciók, reakciótipusok 

Egyszerűbb egyenletek, ionegyenletek írása, értelmezése, a termokémiai törvények, fogalmak 

ismerete és alkalmazása. A reakciósebességet befolyásoló tényezők, egyensúlyi koncentráció 

fogalma, reakciótípusok ismerete és értelmezése (redoxi, sav-bázis, stb…). 

Elektrokémia 

Galvánelem felépítése, működése, standardpotenciálok értelmezése, akkumulátorok. 

Elektrolízis, Faraday-törvények, elektródfolyamatok felírása és értelmezése. Korróziós 

jelenségek, korrózióvédelem. 

Szervetlen kémia: 

Elemek és vegyületek szerkezete 

A megismert elemek és vegyületek tulajdonságainak, reakcióinak magyarázata, 

anyagszerkezeti értelmezése. Egyszerűbb kísérletek elvégzése leírás alapján. A megismert 

vegyületek képleteinek, a reakciók egyenleteinek felírása. Az anyagok tulajdonságainak 

összehasonlítása. 

Elemek és vegyületek előfordulása, előállítás, felhasználása 

A megismert anyagok előfordulása. Az elemek, szervetlen vegyületek laboratóriumi és ipari 

előállításának elvi alapjai és módjai. A környezeti anyagok felelősségteljes felhasználása. A 

megismert elemek és vegyületek élettani hatásai, környezetvédelmi ismeretek. 

Szerves kémia: 

A szerves vegyületek szerkezete, csoportosítása, fizikai-kémiai tulajdonságai 

Szerves anyag fogalma, csoportosítása a szénatomok közötti kötések, illetve a funkciós 

csoportok alapján. A vegyületek elnevezésének szabályai, a köznapi nevek ismerete. 

Általános képletek, konstitúció, konformáció, izoméria. A megismert vegyületek 

tulajdonságainak molekula-, és halmazszerkezeti értelmezése. Reakcióegyenletek felírása. 
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A szerves vegyületek előfordulása, előállítása és jelentősége 

A legismertebb szerves vegyületek előfordulási területei. A mindennapi életben fontos 

vegyületek felhasználása, élettani, gyógyító-károsító hatásai. Energiaforrások. Laboratóriumi 

és ipari előállítások elve és módja. 

Kémiai számítások: 

Anyagmennyiség 

A tömeg, az anyagmennyiség, a részecskeszám és a térfogat közötti összefüggések és 

alkalmazásuk. 

Avogadro törvény 

Az Avogadro törvény, illetve az Avogadro törvényből következő összefüggések és 

alkalmazásuk egyszerűbb feladatokban. 

Oldatok, elegyek 

Oldatok százalékos összetételének és koncentrációjának alkalmazása egyszerűbb 

feladatokban. 

Sztöchinometriai számítások 

Vegyületek összegképlete és százalékos összetétele közötti kapcsolat. A kémiai egyenlet 

jelentései. 

Termokémia 

A reakcióhő és a képződéshő közötti kapcsolat alkalmazása egyszerűbb feladatokban. 

Kémiai egyensúly, pH-számítás 

Az egész értékű pH és az oldatok oxónium-, illetve hidroxidion-koncentrációja közötti 

kapcsolat. 

Elektrokémia 

A standardpotenciál és galvánelemek elektromos ereje közötti kapcsolat. 

 

1. 8. A középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei biológia tantárgyból 

 

A középszintű vizsgára készülés során a következő elveket kell figyelembe vennünk. 

A puszta kijelentések mellett cél a vizsgálati módszerek (eszközök, eljárások, elméleti háttér) 

megmutatása, az egyes módszerek korlátainak, problémáinak érzékeltetése is. Fontos a 

betegségek, diszharmónikus állapotok felismerése, a várható változások, következmények és 

teendők ismerete, valamint a megelőzési lehetőségek, az egészséges életmód szabályainak 

tudatosítása. Fontos Magyarország és közvetlen környéke (lakókörnyezet) sajátos 

problémáinak, szempontjainak figyelembevétele. (Különösen a környezet- és 

természetvédelem, az egészség, betegségmegelőzés és a kulturális örökség területén.) Az 

ember és környezete kapcsolatának ismeretében minden témakörben elvárható a helyes 

döntések fölismerésének képessége. A véleményalkotás szabadságának tiszteletben tartásával 

elvárható az etikai szempontból fontos kérdésekben az álláspont megfogalmazása, érvekkel 

való alátámasztása és az ellenérvek ismerete. Egyszerű biológiai vizsgálatok elvégzése mellett 

cél ezek értelmezésének, értékelésének képessége is.  

 

Témakörök Követelmények 

1.1. A biológia tudománya Rendszertani fogalmak, természetes rendszer 

1.2. Az élet jellemzői Szerveződési szintek, fénymikroszkóp 

használata 

1.3. Fizikai, kémiai alapismeretek Diffúzió és ozmózis, plazmolízis vizsgálata 

Enzimek 

2.1. Szervetlen és szerves alkotórészek Biogén elemek és kimutatásuk 

Lipidek, zsírban oldódó vitaminok, epesav 

vizsgálata 



14 

 

Szénhidrátok természetes előfordulása, 

keményítő kimutatása 

Fehérjék biológiai szerepe, kicsapódás 

vizsgálata 

Nukleinsavak örökítő szerepe 

2.2. Az anyagcsere folyamatai Felépítés és lebontás kapcsolata 

Fotoszintézis történései, függése környezeti 

tényezőktől 

Biológiai oxidáció, erjedés lépései, 

hétköznapi példáik 

2.3. Sejtalkotók Sejtalkotók szerepe a sejt életében, 

mikroszkópi képük 

Membránok és feladataik 

Mozgás a szervezetekben 

Mitokondrium és színtest szerepe 

Sejtek osztódási ciklusa, mitózis és meiózis 

összehasonlítása 

A sejtműködések vezérlése 

3.1. Nem sejtes rendszerek Vírusok, egészségügyi vonatkozásuk, 

járványtani fogalmak 

3.2.Önálló sejtek Baktériumok jelentősége táplálkozásuk 

tükrében 

Betegségek, megelőzés, kezelés 

3.3. Többsejtűség A gombák, növények, állatok elkülönülése 

Szerveződések jellemzése példákon keresztül, 

fénymikroszkópos és nagyítós vizsgálataik 

3.4.1. Szövetek, szervek, szervrendszerek, 

testtájak a növényvilág főbb csoportjaiban 

A növényvilág fejlődése a fényért és vízért 

folytatott versenyben 

Harasztok, nyitva- és zárvatermők evolúciós 

újításai 

Növényhatározó használata 

3.4.2. Az állatvilág főbb csoportjai a szervi 

differenciálódás szempontjából 

Testfelépítés és életmód kapcsolata az alábbi 

állatcsoportok példáján keresztül: szivacsok, 

laposférgek, gyűrűsférgek, rovarok, fejlábúak, 

a gerincesek nagy csoportjai 

3.4.3. A növények szövetei, szervei Szövetek jellemzői, mikroszkópos vizsgálatuk 

Gyökér, szár, levél, virág termés alapfunkciói, 

sematikus ábrák magyarázata  

Gázcsere- és vízszállítás vizsgálata 

4.1. Homeosztázis Fogalma, jelentősége 

4.2. Kültakaró A bőr szerkezete, funkciói 

A bőr szerepe a szabályozásban és az 

anyagcserében 

A bőr gondozása és védelme 

4.3. A mozgás Csontok kémiai összetétele, szerkezete, 

kapcsolataik 

A csontváz funkciói, csontkapcsolatok 

elhelyezése, nemi bélyegek felismerése 

Vázizmok felépítése, főbb izmok ismerete, 

izomláz 
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Vázizmok akaratlagos működtetése 

Betegségek és sérülések, életmód szerepe a 

megelőzésben 

4.4. A táplálkozás Táplálék és tápanyag 

Az emésztőrendszer részei, biológiai funkciói 

Szájápolás 

Gyomornedv és hasnyál hatásának kísérleti 

kimutatása 

Perisztaltika, felszívódás 

Szabályozás 

Többlet- és hiánybetegségek, étrend és 

kockázati tényezők 

Táplálkozástípusok 

4.5. A légzés A légzőrendszer funkciói, szervei 

Be- és kilégzés folyamata, vitálkapacitás 

Légzésszám mérése, változásának 

magyarázata 

Hangképzés 

Szabályozás 

A légzőrendszert károsító tényezők, gyakori 

betegségek 

A cigarettázás során keletkező anyagok 

kimutatása 

4.6. Az anyagszállítás A testfolyadékok összetétele, alakos elemek 

jellemzése 

Vérzéscsillapítás lehetséges módjai 

Értípusok és feladataik 

A szív felépítése és működése 

Pulzus- és vérnyomásmérés 

Lép 

Szabályozás 

Életmód és egészség 

4.7. A kiválasztás A kiválasztó rendszer főbb részeinek 

felismerése ábrán, kiválasztás lépései 

Vizeletdiagnosztika 

Szabályozás 

Egészségtan 

4.8.1. A szabályozás idegrendszeri alapjai Irányítás, vezérlés 

Inger, ingerület, ingerküszöb, receptor, 

szinapszis 

A központi és a környéki idegrendszer fő 

folyamatai 

Gerincvelő keresztmetszeti rajza, reflexek 

kísérleti felismerése 

Agyvelő szerkezeti rajzának ismerete 

Mozgatóműködés és hierarchia 

Érzőműködések 

Vakfolt, színtévesztés, látásélesség, térbeli 

tájékozódás vizsgálata, pupillareflex 

Hangirány érzékelésének bemutatása 
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Ízlelésteszt 

Egészségük megőrzése 

4.8.2. Az emberi magatartás biológiai-

pszichológiai alpjai 

Öröklött magatartásformák 

Tanult elemek, tanulás szakaszai az 

egyedfejlődés során, szokások kialakulása 

Emlékezés 

Társas viselkedés, kommunikáció, érzelmi és 

értelmi fejlődés kapcsolata 

4.8.3. Az idegrendszer egészségtana Életmód szerepe a betegségek kialakulásában 

Fájdalomcsillapítás 

Pszichoaktív szerek, függőség 

4.8.4. A hormonrendszer Belső elválasztású mirigyek és főbb 

hormonjaik 

Női nemi ciklus ábrája 

Hormonok a homeosztázis kialakításában 

Cukorbetegség 

4.8.5. Az immunrendszer Immunitás, antigén, limfociták, falósejtek, 

memóriasejtek 

Immunizálás típusai, magyarországi 

védőoltások 

Pasteur és Semmelweis 

Vércsoportok, szervátültetés etikája 

Láz, allergia, AIDS 

4.9. Szaporodás és egyedfejlődés A nem meghatározottsága 

Nemi szervek felépítése 

Magzati lét, születés, posztembrionális 

fejlődés 

Akceleráció, öregedés, klinikai halál-biológiai 

halál, az eutanázia etikája 

Családtervezés 

Nemi úton terjedő betegségek 

5.1. Populációk Populációk szerkezete, változásai 

Mezőgazdasági szerep, emberi korfák 

5.1.1. Kölcsönhatások Környezet, tűrőképesség 

Esettanulmány elemzése 

Szakszerű mezőgazdaság, mérgek a 

táplálékláncban 

Viselkedésbeli kölcsönhatások példái 

Ökológiai kölcsönhatások példákkal 

5.2.1. Életközösségek jellemzői Térbeli és időbeli változás 

Az ember befolyása 

5.2.2. Hazai életközösségek Lakóhelyhez közeli terület élővilágának 

jellemzői 

Gyomnövények 

5.3. Bioszféra Gaia 

Civilizációs ártalmak, környezetpusztító 

beavatkozások 

Globális problémák 

5.4. Ökoszisztéma Szén, víz körforgása a táplálkozási 

hálózatokban, energiaáramlás 
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Biodiverzitás 

5.5.Környezet- és természetvédelem A természetvédelem lehetőségei 

Védett területek csoportosítása 

A Hortobágyi Nemzeti Park értékei 

Környezetvédelem: levegő, víz, sugárzás, 

talaj, hulladék 

Állásfoglalás 

6.1. Molekuláris genetika Alapfogalmak 

Mutáció, mutagének, öröklött 

rendellenességek 

A génműködés szabályozása, daganatok 

6.2. A Mendeli genetika Allélok kölcsönhatásai emberi példákkal 

Családfaelemzés 

Mennyiségi jellegek öröklődése, háziasítás és 

hibridizáció 

6.3.1. Populációgenetika és evolúciós 

folyamatok 

Ideális és reális populáció 

Szelekció 

Adaptív és nem adaptív folyamatok 

6.3.2.Biotechnológia  Klón, génsebészet 

Érvelés 

6.3.3. Bioetika Genetikai tanácsadás, etikai megfontolások 

Human Genom Program 

6.4. A bioszféra evolúciójának hipotézise Prebiológiai evolúció 

Emberősök, rasszok 

 

 

1. 9. A középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei informatika tantárgyból 

 

Alapismeretek: 

Informatikai eszközök. Számítógépek működése. Hardver eszközök. Szoftver alapismeretek. 

Az operációs rendszer. Fájl és állománykezelés. Számítógépes hálózatok. 

Szövegszerkesztés: 

A szövegfeldolgozás alapfogalmai, a szöveg részei. Alapvető szövegbeviteli és javítási 

műveletek, a vágólap használata, keresés és csere. Tipográfiai alapismeretek, betű-, bekezdés-

, és lapformázás. Táblázatok és grafikai objektumok beillesztése a dokumentumba. Kiegészítő 

szolgáltatások: helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés, tartalomjegyzék, körlevél készítése. 

Dokumentumkezelés: szövegek megnyitása, mentése, nyomtatása. 

Táblázatkezelés: 

A táblázatkezelés alapfogalmai, a táblázat felépítése, adattípusok. Adatok bevitele és 

módosítása, mozgás és kijelölés a táblázatban. Képletek és függvények használata. Táblázat 

formázása, betű-, cella-, és lapformázás. Grafikonok készítése és formázása. 

Dokumentumkezelés: munkalapok kezelése, munkafüzetek megnyitása, mentése, nyomtatása. 

Adatbázis kezelés: 

Adatbázis létrehozása, adatok lekérdezése, szűrése. 

Prezentáció: 

Alapfogalmak prezentáció készítés menete. Prezentáció felhasználási területei. 

Könyvtárhasználat: 

Dokumentumtípusok, tájékoztató eszközök, katalógusok, számítógépes információkeresés. 

 Hálózati szolgáltatások: 

Kommunikáció az interneten, weblapkészítés 
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1. 10. A középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei rajz és vizuális kultúra tantárgyból 

 

A tantárgy jellegéből következik, hogy a vizuális alkotás és a vizuális befogadás egyazon 

tanulási folyamat része, de - mint különbözően fejleszthető képességrendszerrel szemben 

támasztott követelmény - elkülönülve jelenik meg a követelményrendszerben. 

 Mindkét fő kompetenciaterület esetében, mind az ismeret jellegű tudáselemek 

megjelenése, mind azok készségszintű alkalmazása eltérően kap hangsúlyt a két 

vizsgaszinten. Az emelt szintű követelmény a középszinthez képest tartalmában - az 

ismeretek mennyiségében - nem bővül jelentősen, arányosan változik, azonban a készségek, 

képességek alkalmazásának szintje tekintetében. Ennek értelmében az emelt szintű vizsga 

során lényegesen, fontosabb szerepet kap az elsajátított ismeretek önálló alkalmazása, az 

összefüggések felismerése, a problémamegoldó gondolkodás, az alkotó képességek és alkotó 

gondolkodás alkalmazása. 

 

Kompetenciák/Témakörök Követelmények 

1. Alkotás 

Vizuális A vizuális nyelv elemeinek és eszközeinek (pont, vonal, sík- 

és térforma, tónus, szín) adott célnak megfelelő használata. 

Adott célnak megfelelő kompozíció létrehozása. 

Kontrasztokkal történő kiemelés használata és értelmező 

ábrázolása. 

Színharmóniák, színkontrasztok használata. 

A vizuális nyelv eszközeinek használata különböző 

kontextusban. 

Technikák Az adott technika adekvát használata. 

Jártasság a szabadkézi rajzban - ceruzával, tollal. 

Jártasság a műszaki jellegű rajzban - ceruzával, 

szerkesztőeszközökkel. 

Jártasság egyes festőtechnikákban - akvarellel vagy 

temperával. 

Jártasság a kollázstechnikában. 

Jártasság egy kézi sokszorosító eljárásban (pl. papírnyomat). 

Jártasság egy további szabadon választott technika 

alkalmazásában (pl. mintázás, vegyes technikák, fotó, videó, 

számítógép, kézműves technikák). 

Jártasság a sablonnal történő feliratkészítésben. 

Ábrázolás, 

Látványértelmezés 

    Formaértelmezés 

 

 

 

    Térértelmezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ábrázoló jellegű rajz készítése során a látvány főbb 

arányainak, formáinak megfigyelése és helyes visszaadása. 

Egyszerű tárgyak formakapcsolatait bemutató rajz készítése 

(pl. szabásrajz, szerkezeti vázlat). 

Téri helyzetek értelmezhető ábrázolása. 

Látvány alapján, az ábrázolás során a nézőpont következetes 

megtartása. 

Beállítás alapján a térmélység megjelenítése. 

A választott térábrázolási rendszer következetes alkalmazása 

szabadkézi rajzban. 

Látvány vagy ábra alapján a térábrázolási konvenciók 
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    Színértelmezés 

(vetületi ábrázolás, axonometrikus ábrázolás, 

kétiránypontosperspektivikus ábrázolás) következetes 

alkalmazása szabadkézi rajzban. 

Beállítás alapján szín és fényviszonyok helyes visszaadása. 

Megjelenítés, közlés, 

kifejezés, alkotás 

    Kompozíció 

    Érzelmek 

    Folyamat, mozgás, idő 

 

    Kép- és szöveg 

 

 

    Vizuális információ 

 

 

 

 

    Tárgyak és környezet 

 

 

Kompozíció létrehozása megadott szempontok alapján. 

Érzelmek, lelkiállapotok vizuális kifejezése. 

Folyamat, történet bemutatása értelmezhető képsorozatokban 

(pl. folyamatábra, képes forgatókönyv). 

Kép- és szövegszerkesztés hagyományos technikával. 

Adott tartalomnak megfelelő betűtípus és kompozíció 

kiválasztása. 

Vizuális jelek, szimbólumok következetes használata. 

Nem vizuális természetű információk értelmező képi 

megjelenítése (pl. grafikonnal, diagrammal). 

Színkódok következetes alkalmazás a magyarázó-közlő 

ábrázolásban. 

Egyszerű csomagolás tervezése adott funkcióra. 

Egyszerű terek átalakításának, berendezésének megtervezése. 

2. Befogadás 

A megjelenítés sajátosságai 

    Vizuális nyelv 

 

 

 

 

    Térábrázolási módok 

 

    Vizuális minőségek 

    Látványértelmezés 

 

    Kontraszt, harmónia 

    Kontextus 

 

A vizuális közlés, kifejezés legfontosabb eszközeinek (pont, 

vonal, sík- és térforma, felület, tónus, szín, 

szerkezet/kompozíció, képi motívumok, kontrasztok, 

térábrázolási rendszerek, anyagok, technikák) szerepének 

ismerete, használata az elemzés során. 

A legjellegzetesebb térábrázolási konvenciók felismerése és 

lényegének ismerete. 

Vizuális minőségek differenciált megkülönböztetése. 

A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők ismerete és 

alkalmazása az elemzés során. 

Színharmóniák, színkontrasztok felismerése. 

A vizuális közlés, kifejezés jelentését meghatározó 

összefüggések - kontextus - felismerése és használata az 

értelmezés, elemzés során. 

Technikák A vizuális közlés, kifejezés legfontosabb technikáinak 

felismerése. 

Vizuális kommunikáció 

    Vizuális információ 

 

 

 

    Tömegkommunikáció 

 

    Fotó, mozgókép 

 

A köznapi és művészi vizuális közlésekben előforduló 

legfontosabb jelek, jelképek, motívumok értelmezése. 

A köznapi közlésekben előforduló vizuális információk 

értelmezése (pl. műszaki rajz, folyamatábra). 

A tömegkommunikáció legfontosabb eszközeinek, formáinak 

ismerete és megkülönböztetése. 

Fotó elemzése. 

A fotó legfontosabb műtípusainak ismerete. 

Álló- és mozgóképi reklámanyag képi hatásának elemzése. 

Tárgy- és környezetkultúra 

    Forma és funkció 

 

A tárgyról leolvasható információk ismerete. 
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    Tervező folyamat 

    Népművészet 

Különböző korokból és kultúrákból származó tárgyak és 

objektumok (pl. épület, építmény) forma- és funkcióelemzése. 

Tárgyak, épületek stílusjegyek alapján történő csoportosítása. 

A tervező, alkotó folyamat lépéseinek ismerete. 

A tárgyi néprajz és népművészet fogalmának ismerete. 

Egy választott néprajzi tájegység életmódjának, 

tárgykultúrájának ismerete. 

Kifejezés és képzőművészet 

    Művészeti ágak 

 

    Műfajok 

 

 

 

    Művészettörténeti 

korszakok, irányzatok 

 

 

 

    Stílusjegyek 

 

    Alkotások és alkotók 

 

    Műelemző módszerek 

 

    Mű és környezete 

 

A művészeti ágak (képzőművészet, építészet, alkalmazott 

művészetek) legfontosabb jellemzőinek ismerete. 

A képzőművészet kétdimenziós (pl. festészet, fotó) és 

háromdimenziós (pl. szobrászat, installáció), valamint időbeli 

kifejezéssel bíró (pl. happening, multimédia) műfajainak 

ismerete. 

A művészeti ágak történetének, nagy korszakainak, 

irányzatainak ismerete (őskor, ókor, középkor, reneszánsz, 

barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, a századforduló 

és századelő izmusai, a XX. század második felének 

irányzatai és legalább egy Európán kívüli kultúra). 

Adott művek besorolása vagy csoportosítása stílusjegyeik 

alapján. 

A legjelentősebb alkotók ismerete és alkotásaik felismerése és 

stílusmeghatározása. 

A különböző művészeti ágak kiemelkedő alkotásainak 

elemzése a megfelelő műelemző módszerek alkalmazásával. 

A mű létrehozását meghatározó összefüggések ismerete. 
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1. Bevezetés 
 

A Szent József Álatlános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

sajátos nevelési igényű diákjainak fejlesztő programjameghatározza az alapító 

okirat szerint„a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók” iskolai nevelését-oktatását; a törvényi 

meghatározáson belül: „egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási 

zavarral) küzdő tanulók” nevelését-oktatását. Ezen belül is intézményünk a 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 9.1. alapján részletezve: diszlexia, 

diszortográfia, diszkalkúlia, diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek 

fejlődési zavara, valamint ezek maradványtüneteinek fennállása, a fentiek 

együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarral hozzánk érkező tanulók 

nevelését-oktatását vállalja. 

2. Törvényi szabályzók: 

2011. évi CXC. törvénya nemzeti köznevelésről 

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

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve  

3. Az SNI gyermekek oktatás-nevelésének formái 
 

Intézményünk az egyházi tanítások alapján az együttnevelés (integrált oktatás) pedagógiai 

elve szerint valósítja meg az SNI-gyermekek nevelését, oktatását. Az SNI-gyermek a többi 

gyermekkel, tanulóval együtt, azonos csoportban, osztályban vagy tagozaton tanul. 

Intézményünkben a befogadás különböző szinteken valósulhat meg a spontán integrációtól a 

teljes befogadásig. Az együttnevelés egy hosszabb pedagógiai folyamat során különböző 

formákban valósulhat meg, az intézmény célkitűzései szerint az integrációt mindinkább az 

inkluzív pedagógiai szemléletnek kell felváltania. Az együttnevelés szintjeiben megvalósuló 

minőségi különbség az intézmény egészének vonatkozásában az alábbi táblázat foglalja össze: 
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 Integráció (fogadás) Inklúzió (befogadás) 

Alapfogalom Be kívánják olvasztani az iskola 

meglévő struktúráiba az egyéneket. 

Újra átgondolják a tanterv 

megvalósításának szervezeti 

kereteit és azokat a feltételeket, 

amelyekkel valamennyi tanuló 

haladását biztosítani tudják. 

Az SNI-gyermek 

fogadása  

Felveszik, de nem ismerik meg a 

sajátos vonásait 

Az intézmény tudatosan készül fel 

a feladatra.  

Alkalmazkodás 

a gyermek 

egyéni 

sajátosságaihoz 

A gyermektől hasonló teljesítményt 

várnak el, mint a többiektől. A 

gyermek alkalmazkodik. 

Az intézmény alkalmazkodik a 

tanuló egyéni sajátosságaihoz. 

Intézményi 

integrációs 

stratégia  

A befogadó intézménynek nincs 

integrációs stratégiája. 

Az intézményt átgondolt 

intézményi stratégia jellemzi. Az 

iskola életét, értékeit, módszereit, 

személyi és tárgyi feltételeit úgy 

alakítják, hogy valamennyi 

gyermek, ezen belül a sajátos 

nevelési igényű tanulók nevelési 

szükségleteit is kielégítsék. 

Befogadó 

pedagógusok 

módszerei  

   

 

A befogadó pedagógus saját 

stílusán, – többnyire hagyományos 

– pedagógiai módszerein kevéssé 

vagy nem változtat 

. 

Valamennyi pedagógus az egyes 

gyermekek egyéni igényeihez, 

szükségleteihez való igazodást látja 

fő feladatának, ennek érdekében a 

módszerek, értékelési eljárások, 

szervezési formák tekintetében 

jelentős a változás 

Együttműködé

s a gyermeket 

tanít 

pedagógusok 

között  

  

 

A problémák feloldása jelentős 

mértékben az integrációt segítő 

gyógypedagógusra vagy a szülőre 

hárul. 

A problémák megoldását 

elsődlegesen a többségi 

pedagógusok vállalják.  

Nem húznak éles határvonalat a 

sajátos nevelési igényű gyermek és 

a többi, támogatást igénylő 

gyermek között („a tanulás során 

mindenki szorulhat segítségre”) 

A 

gyógypedagógus 

szerepe 

 

Elsődleges feladata a sajátos 

nevelési igényű gyermekkel való 

külön foglalkozás. 

 

Szükség esetén a gyermekkel is 

foglalkozik (habilitációs-

rehabilitációs foglalkozás), de 

segítsége elsődlegesen a többségi 

pedagógusnak szól, a vele való 

konzultáció során alakul ki a 

problémák megoldásának 

lehetséges módja. 

Együttműködés 

a szülői házzal 

 

A sajátos nevelési igényű tanuló 

szüleivel intenzív az intézmény 

kapcsolata. 

Valamennyi gyermek szüleit 

aktívan bevonják az iskola életébe, 

közösségi feladataiba, 

programjaiba 
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4. Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési folyamata 
 

A folyamat célja intézményünkben: 

 A sajátos nevelési igényű tanulók képzése és készségfejlesztése az 5. osztálytól a 

társadalmi integráció hatékonyságának növelése érdekében. 

 Sajátos nevelési igényű tanulók képzése és készségfejlesztése. 

 Az esélykülönbségeket csökkentő nevelési és képzési igényeknek megfelelő 

programok fejlesztése. 

 A sajátos nevelési igényű és az oktatási rendszerben jelenlévő, de a lemorzsolódás 

veszélyeinek kitett tanulók tanulási, majd munkavállalói kompetenciáinak fejlesztése. 

 Az SNI tanulók védett munkahelyhez jutásának támogatása, munkaerőpiacon való 

elhelyezkedés javulása. 

 A sajátos nevelési igényű fiatalok számára elérhető munkakörök elemzési 

rendszerének kidolgozása a munkaadók bevonásával, a képzési programok 

elhelyezéssel együttes megvalósítása. 

A folyamat tartalmi jellemzői: 

 SNI-s tanulók speciális igényeivel foglalkozó közös rendszer kialakítását szabályozó 

dokumentum elemeit tartalmazó terv 

 közös pedagógus továbbképzések, az osztályfőnökök, szaktanárok képzése, az 

integrációhoz szükséges tréning típusú felkészítést bemutató tematika, segédanyagok 

az integrációhoz kapcsolódóan 

 a szociális jelzőrendszerhez kapcsolódó intézményi szintű működtethető jelzőrendszer 

kialakítását szabályozó dokumentum 

 mentorálási rendszer kialakítása 

 új módszerek kidolgozása az idő előtti iskolaelhagyás megelőzésére és a 

lemorzsolódás kockázatának korai felismerésére  

  a kompetencialapú programok adaptációját segítő eljárás támogatása  

 a tevékenységhez kapcsolódó műhelyfoglalkozások, tréningek, képzések 

dokumentációi  

  a műhelyfoglalkozások és tréningek segédanyagai  

  értékelő lapok, ezek összegzése a foglalkozásokról és a tréningekről és a fejlesztési 

folyamatról készült írásbeli összegzés a felülvizsgált és korrigált intézményi szintű 

esélytervek  

  esélyegyenlőség – módszertani munka, külön haladási sebességű tanulóknál  

  szociálisan rászoruló tanulók támogatási rendszerének kidolgozása  

  projektmódszerek bevezetése és terjesztése  

  családpedagógiai, pályaorientációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos tanácsadás  

 

A folyamat sikerességét előrejelző tényezők 
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A szülő részéről:  

o elfogadó magatartás;   

o reális helyzetértékelés;  

o tájékozottság a gyermek fogyatékosságával kapcsolatosan (ismerje gyermeke 

személyiségét, állapotát, a szükséges beavatkozásokat, kezeléseket);  

o fegyelmezettség (kezelés, veszélyeztetettséggel kapcsolatban és nevelési 

kérdésekben) 

o együttműködési készség a pedagógusokkal, szakorvossal.  

A pedagógusok részéről:  

o empatikus hozzáállás;  

o speciális pedagógiai felkészültség;  

o innovatív készség;  

o plusz munka vállalása;  

o gyermek- és szakmaszeretet. 

 

 

5. Az SNI-gyermekekkel kapcsolatos dokumentumok az 

intézményben 

1. A gyermekkel érkező dokumentumok  

  Egészségügyi dokumentumok (szűrővizsgálati eredmények, zárójelentések stb.)  

 A pszichológiai, pedagógiai vizsgálatok eredményei: a szakértői vélemény 

(diagnózis, fejlesztési javaslat, javasolt iskola) 

2. Az inklúzió megjelenése az iskolai dokumentumokban intézményi szinten  

 Alapító okirat (az SNI-gyermekek ellátása feladatként szerepel)  

 Pedagógiai program (nevelési program, helyi tanterv) A fogyatékossági 

típusnak/típusoknak megfelelően kiegészül a sajátos nevelési igényű gyermek 

nevelésének-oktatásának tartalmi sajátosságaival alapul véve a Sajátos nevelési 

igényű gyermeke óvodai nevelésének/iskolai oktatásának irányelvét (többek között: 

alapelvek, célok, feladatok, személyi és tárgyi feltételek, a fejlesztés szervezeti 

keretei, speciális tantervi kiegészítések és fejlesztési követelmények stb.)  

 Együttműködési megállapodás(ok) a speciális szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató (pl. 

EGYMI) és a befogadó intézmény között létrejövő munkakapcsolatról  

 Tanügyi dokumentumok (óraterv, törzslap stb.)  
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3.A gyermek fejlesztésével összefüggő dokumentumok 

 Pedagógiai vélemény  

 Sérülés-specifikus fejlesztési eljárások módszerek, terápiák, eszközök  

 Egyéni fejlesztési terv  

 Mentesítés, felmentés, tanulásszervezés  

 A mérés, értékelés sajátos szempontjai 

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel, 

tanulásinehézségekkel, tanulási zavarokkal, illetve részképesség-zavarokkal küzdő tanulók 

felzárkóztatása és fejlesztése iskolánk egyik speciális feladata. 

Kiemelt célunk, hogy az általános iskolai képzés során biztosítsuk a diákok folyamatos 

monitorozását, s a sajátos nevelési igénnyel kapcsolatban felmerülő jelenségekre felfigyelve 

hathatós belső, vagy külső segítséget és támogatást biztosítsunk diákjaink, illetve szüleik 

számára. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy az általános iskolai évek alatt, vagy korábban 

diagnosztizált nehézségekhez a sajátos nevelési igényű tanulók a középiskolai tanulmányaik 

során is minden segítséget megkapjanak sikeres iskolai előmenetelük érdekében.  

A folyamatos fejlesztés, megsegítés érdekében az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a gyengébben teljesítők felzárkóztatásáta tanórán kívüli fejlesztő 

foglalkozások segítik. 

A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült 

funkciókkorrigálására, kompenzálására, a felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, 

a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul. 

Fejlesztő programunk a tapasztalatszerzésen, életkori sajátosságokon, pozitív érzelmeket keltő 

tevékenységeken alapul. 

Fejlesztő programunk megvalósítását a szaktanárok mellett gyógypedagógus és 

iskolapszichológus látja el. 

A sajátos nevelési igényű tanulók megfelelő szintű iskolai haladását szaktanáraink a 

tanórákon biztosítják. 
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3. A tanulók nevelésének és oktatásának sajátos nevelési igényű 

elvei 
 

 A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutásátelősegíti a 

nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő, integrált oktatásuk.Célunk a tanulók 

beilleszkedése, a többi tanulóval való együtthaladása, melynekeredményes megvalósítását az 

alábbiak szerint biztosítjuk: 

1.a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe vesszük a tantárgyi tartalmak egyes sajátosnevelési 

igényű tanulók csoportjaira jellemző módosulásait, pl. mentesítés a helyesírásértékelése alól 

b) az iskola gondoskodik a tanuló szakember segítségével történő fejlesztéséről, 

c) az oktatás során alkalmazkodunk az eltérő képességekhez, az eltérőviselkedésekhez, pl. 

hosszabb felkészülési idő biztosításával; szakértői véleményalapján az írásbeli vagy szóbeli 

számonkérés előtérbe helyezésével,segédeszközök alkalmazásának engedélyezésével. 

2.A sajátos nevelési igény jellegéről a szülő kérelem formájában tájékoztatja az iskolát 

abeiratkozáskor, ill. a szakértői vélemény kézhezvételét követően. Az igazgatóhatározatban 

nevezi meg a tanuló számára biztosított mentesítéseket,kedvezményeket. A tanuló köteles a 

szakértői véleményen maghatározottfelülvizsgálatokon megjelenni, és ezek eredményéről 

tájékoztatni az iskolát. 

3. A sajátos nevelési igényű tanulók és szüleik az iskola pszichológusával, 

gyógypedagógusával rendszeres kapcsolatot tartanak. 

4. Tevékenységi területek, lehetőségek: 
 

 Az alapkészségek mindennapos fejlesztése. 

 Rugalmas, a tanulók szintjéhez igazodó követelményrendszerrel, a tananyag 

feldolgozásának speciális módszereivel, a tananyag szükség szerinti átrendezésével 

biztosítani legalább a tantervi minimum teljesítését. 

 Speciálisan kiscsoportos vagy egyéni felzárkózató, fejlesztő foglalkozások szervezése. 

 Folyamatos korrekció, ellenőrzés, értékelés, önértékelés. 

5. Tevékenységi formák: 
 

Tanórán belül törekszünk az egyéni képességekhez igazodó munkaformák, egyéni fejlesztés, 

értékelés, csoportos fejlesztés, tanórai differenciálás, kooperatív munkaformák alkalmazására.  
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Tanórákon kívül: gyógypedagógus által vezetett egyéni és kiscsoportos foglalkozásokon való 

részvételt, illetve az iskolapszichológus által vezetett foglalkozásokon való részvételt 

biztosítunk. 

 

Feladatvállalásunk a következő alapokon nyugszik:  

Az integráció gondolata a humánus alapértékek elfogadását jelenti és a fogyatékosság 

fogalmának újragondolását feltételezi. Fontos annak felismerése és a tanulókkal való 

felismertetése is, hogy átmenetileg vagy tartósan bárki szorulhat speciális segítségre, hogy 

mindannyian "különbözőek vagyunk", s ez a sokszínűség nem negatívumot, hanem 

pozitívumokat jelent a közösségek és a társadalom számára. Az integráció pozitív 

magatartásmintákat közvetít. A speciális szükségletű tanulókat reális önértékelésre, 

képességeik maximális kibontakoztatására serkenti, a nem sérült tanulók pedig megtanulják a 

hozzájuk való alkalmazkodást, a segítségnyújtást. Ez pedig hosszú távon az előítéletek 

enyhüléséhez, a "másság" értékeinek társadalmi méretű elismeréséhez vezethet. A sajátos 

nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált 

– oktatása valósul meg intézményünkben. Az együttnevelés során fontos feladatunknak 

tekintjük az iskola pedagógusainak, a szülők és a tanulók közösségének felkészítését a sajátos 

nevelési igényű tanulók fogadására. 

Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesül. Fejlesztő-nevelő munkánkat a hagyományos pedagógiai 

elveken túl a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai fejlesztésének irányelvei determinálják. 

Az iskolai képzés teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű 

tanulók személyisége minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képesek 

legyenek a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeiket megvalósítva 

kiegyensúlyozott, boldog életet élni. 

Asajátos nevelési igényű tanulók képzésének során a legfontosabb szempontok:  

 az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása,  

 a sérült részképességek folyamatos fejlesztése,  

 egyéni szükségletek figyelembe vétele,  

 társadalmi beillesztés.  

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól 

érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol 
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minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva.  Ennek 

érdekében a következő pedagógiai alapelvek megvalósítására törekszünk: 

 a sérült személyiség fejlesztése gyógypedagógiai eszközökkel, 

 a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele az oktatás és 

nevelés folyamatában, 

 egységes nevelési elvárásokkal a követelmények biztonságossá tétele, 

 támasz és segítségnyújtás a tanulási folyamatokban, az emberi törekvésekben, 

 a speciális nevelési szükségletek kielégítése a nevelés-oktatás minden területén. 

 Ennek érdekében a következő célokat tűztük ki:  

 a sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése a hiányosan működő pszichés 

funkciók, sérült részképességek korrekciójával,  

 a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs és rehabilitációs 

eljárásokkal,  

 az általános műveltség megalapozása,  

 az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése az önálló életvezetési 

technikák elsajátításával, gyakorlásával, toleráns magatartás kialakítása a személyiség 

gazdagításával, az általános emberi értékek és normák elfogadtatásával.  

Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás fő feladatai a sajátos nevelési igényű tanulók 

szempontjából:  

 az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az évfolyamok, 

osztályfokok, tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek figyelembe vételével,  

 a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott korrekciójával,  

 az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és az 

egyének kondícióinak megfelelően, 

 a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása 

 a módszerek és tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori pedagógiai 

tevékenység kívánalmainak megfelelően. 

6. A pedagógiai célkitűzések, feladatok eszközei és eljárásai 
 

Az oktatás-nevelés területén eszköznek tekintjük a tanítási órákat és a tanításon kívüli órákat, 

a fejlesztő foglalkozásokat a közös és a részletes követelmények érvényesítésére. A sajátos 
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nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása során szoros együttműködést 

megvalósítására törekszünk:  

 a tanuló diagnózisát felállító szakértői bizottság, 

 az iskolánkban a tanuló fejlesztését végző, fejlesztésében közreműködő 

gyógypedagógus, pszichológus 

 a szaktanárok 

 a szülők között. 

Az iskola gyógypedagógusa a szakértői bizottság diagnózisa és az általa készített egyéni 

fejlesztése terv alapján végzi rehabilitációs-reedukációs munkáját. Segítséget nyújt a tanuló 

tanárainak a diagnózis értelmezéséhez, javaslatot tesz gyógypedagógiai módszerek 

alkalmazására. Figyelemmel kíséri a tanuló haladását.  A szülők számára segítséget nyújt a 

diagnózis értelmezéséhez, konzultál a szülővel a fejlesztés eredményeiről, segíti a szülőt a 

probléma elfogadásában, a gyermekkel szembeni reális elvárások kialakításában. A szaktanár 

a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési 

igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni tantárgyi 

fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. Az oktatás során 

individuális módszereket, technikákat (differenciált foglalkoztatás, kooperatív csoport és 

páros munka, fejlesztő programok, speciális tankönyvek, feladatlapok, eszközök) alkalmaz. A 

közösségépítés során személyes példájával segíti a sajátos nevelési igényű tanuló 

osztályközösségbe való befogadását. A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően 

érvényesíti a méltányos számonkérési, értékelési, ill. átmeneti felmentési lehetőségeket 

minden esetben a gyermek távlati érdekeinek figyelembevételével.  

 Minden tanulónknak szükségleteihez igazodva és a szakértői véleményben előírtaknak 

megfelelően biztosítjuk a rehabilitációs időkeretet. A pedagógiai célú habilitációs és 

rehabilitációs foglalkozások fajtáit és óraszámát – az éves órakeret függvényében, a rászoruló 

tanulók szükségleteinek ismeretében – tanévenként munkatervben rögzítjük, a konkrét 

fejlesztési órarendeket is tanév elején állítjuk össze. A habilitációs-rehabilitációs 

foglakozások egyéni vagy csoportos formában is tarthatók. A foglalkozás a gyermek 

képességeinek, a fejletlen vagy sérült funkcióinak feltérképezésével indul. A fentiek 

ismeretében fejlesztési terv készül.  Az intézmény minden tanév végén (június 30-ig) jelzi az 

illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felé azoknak a 

tanulóknak az adatait, akiknek a következő tanévben kötelező felülvizsgálatuk lesz. 
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7. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási 

folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai 

fejlesztésének elvei 
 

A részképesség zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése 

gyógypedagógiai tanár közreműködésével valósul meg. A részképesség zavarok jellegének 

megfelelően a tanulók iskolai oktatásában érvényesítjük a számonkérési, értékelési, esetleg – 

indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata 

alapján – az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli 

mentesítéslehetőségét. Iskolai nevelésük, oktatásuk során kiemelt feladataként kezeljük: az 

egészséges énkép és önbizalom kialakítását, a kudarctűrő-képesség növelését, az önállóságra 

nevelést. 

8. Diszlexia, diszgráfia, diszortográfia esetében kiemelt fejlesztési 

célok, feladatok 
 

Az olvasás- és írászavarok javításának feladata kialakítani a tanulóban az intellektusának és 

mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejleszteni kifejező 

készségét, segíteni az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. Nagy 

hangsúlyt fektetünk az aktív szókincs, a beszédkészség, a szövegértés, a testséma, téri 

tájékozódás, a vizuomotoros koordináció fejlesztésére, illetve tanult helyesírási, 

nyelvhasználati és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazására. 

 

Diszlexia: 

az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, amely 

önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat elő. 

Jellemzői 

– a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége 

– hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, hangok, 

szótagok sorrendjének, rímek felismerésének nehézsége 

– értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége 

– gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása 

– rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál 

– írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre 
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– vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén 

A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az 

ismeretek megszerzésében. 

A fejlesztés feladatai: 

– a betűbiztonság és az összeolvasási készség kialakítása, fejlesztése 

– a fonológiai tudatosság kialakítása, 

– a rövid távú emlékezetfejlesztése, 

– az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

– a testséma biztonságának kialakítása, 

– téri, idői orientáció kialakítása téri és verbális szinten 

– vizuomotoros koordináció fejlesztése 

– auditív, vizuális, motoros területek koordinált működtetése 

– az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló 

módszerrel 

– szövegértés folyamatos fejlesztése 

– a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

– az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

– az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, 

gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával 

 

Diszgráfia: 

az írás képességének specifikus zavara 

Jellemzői: 

– csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép 

– szaggatott betűalakítás és betűkötések 

– rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, 

– az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség, merevség 

– egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák 

– kialakulatlan kézdominancia 

– lassú tempójú írás, 

– központozás, hiánya, 
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– nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk közé 

– fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás) 

A fejlesztés célja:  

A tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen 

azt a kommunikáció egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas 

kapcsolatok létesítésének céljára. 

A fejlesztés feladatai: 

– a mozgáskoordináció fejlesztése 

– a testséma biztonságának kialakítása, 

– a vizuomotoros koordináció fejlesztése 

– az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, 

– különböző technikák alkalmazása (ráírás, másolás, önálló írás kivitelezés) 

– írás alkalmával a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése 

 

Diszortográfia 

a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, egyik önálló 

megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak 

Jellemzői: 

– a centrális auditív feldolgozás zavara, 

– a fonémafeldolgozás zavara 

– beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők szintjén pl. 

időtartam, zöngésség mentén 

– helyesírási hibák halmozódása 

– a tollbamondás utáni írás hibái 

A fejlesztés célja: 

– a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő helyesírási készségkialakítása 

– az anyanyelvi kompetencia kialakulása 

– az írott nyelv használatának életkori szintű alkalmazása 

A fejlesztés feladata: 

– a fonológiai tudatosság kialakítása 

– beszédészlelési képesség fejlesztése 

– a rövidtávú emlékezet fejlesztése 

– a spontán és tollbamondás utáni írás javítása 

– a figyelemfejlesztés 
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– önértékelési képesség fejlesztése, hibajavítás fejlesztése 

– szerialítás fejlesztése 

9. Diszpraxia esetében kiemelt fejlesztési célok és feladatok 
 

A testkép, a testséma, a téri tájékozódás fejlesztésével segítjük a tanulót a motoros képességei 

zavarainak enyhítésében, melyek a mozgásban, írásban, beszédben is megnyilvánulhatnak. Az 

egészséges énkép kialakítása, az önbizalom erősítése ezeknél a tanulóknál kiemelt feladatként 

jelentkezik. 

A fejlesztés célja:  

 

a két testfél differenciálása, jobb/bal irányok megkülönböztetése saját testen;  

képes legyen a testrészek megmutatására, ill. megnevezésére 

 jobb/bal testfél megkülönböztetése, megfigyeltetése („kézfogó” kéz, ill. a szív oldala) 

 mozgással egybekötött mondókák (pl. „Itt a kezem, jobb és bal…”) 

 a testrészek, érzékszervek funkciójának tudatosítása 

 a teljes test végigmasszírozása tüskelabdával, közben testfél és testrészek 

megnevezése 

 megnevezett adott oldali testrész megmutatása (saját testen, társon, képen) 

 megmutatott adott oldali testrész megnevezése (saját testen, társon, képen) 

 

10. Diszkalkulia esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok 
 

Diszkalkulia: 

a számolási képesség specifikus zavara 

A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek,kifejezések, 

szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének,grafikus 

ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuálisalakzatok 

azonosításának nehézsége. 

Jellemzői: 

– a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei 

– a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai, 

– a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek zavara 

– a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai 

– helyi érték megértésének nehézségei, 

– a műveleti jelek értelmezésének nehézségei, 
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– a halmazok, mennyiségek összehasonlításának nehézségei 

– szerialitási zavar, 

– számlálási és becslési képesség hiánya 

– számértékek szimbolikus funkciójának értelmezési nehézségei 

– mennyiség és a számértékek összehasonlításának nehézsége 

– számjegyekre vonatkozó lexikai hibák 

– komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái 

– gyenge verbális emlékezet,(a számmemória és az általános memóriateljesítmény 

különbsége) 

– figyelemzavar 

– szövegértési nehézség, a matematika nyelvének lefordítási nehézségei 

A fejlesztés célja: 

A tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes 

legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek 

használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A 

diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak a 

matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében 

A számolás elkülönülten szerveződő képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a 

beszéd, az olvasás és az írás rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási 

zavarok és nyelvi zavarok különböző megjelenési formáival együtt járhatnak. 

A fejlesztés feladatai: 

– téri, idői relációk fejlesztése 

– a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése 

– matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása 

– az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt 

fejlesztése 

– a vizuális-téri tájékozódó rendszer fejlesztése 

– a matematikai relációk nyelvi megalapozása 

– a matematika-nyelv tudatosítása 

– a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése 

– segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedés, 

– a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése 

– a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális 

megerősítés 
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– a fokozott gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő 

technikák, eljárások alkalmazása 

– a diszkalkúliareedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása 

– az önértékelés fejlesztése 

– sikerélmény biztosítása 

– az egyéni bánásmód, differenciálás elvének fokozott alkalmazása 

 

A matematika tanítása során nagy hangsúlyt fektetünk az érzékelés-észlelés, a figyelem, az 

emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztésére, a matematikai 

nyelv tudatosítására, a szerialitás erősítésére, a testséma, a téri relációk biztonságára. A 

számolási zavarokkal küzdő tanulók esetében a tananyag elsajátítása során lassabb haladási 

tempót, hosszabb bevésési szakaszt, és több gyakorlási lehetőséget biztosítunk.Törekszünk 

arra, hogy a fokozott mennyiségű gyakorlás során a tanulók megtalálják és megtanulják 

alkalmazni az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő technikákat, eljárásokat.  

 

11. Az SNI tanuló tantárgyi teljesítményének értékelése 
 

Alapvető cél a tanulók önértékelésének fejlesztetése, kritikus gondolkodásuk kialakítása, 

egymás munkájának elismerése, a hibák kíméletes, javító szándékkal történő 

megfogalmazása. A tévedések megbeszélése, kijavítása közösen történik. A hibák elfogadása, 

a tanulási folyamat részeként való kezelése a biztonság érzését nyújtja, mentesíti a tanulókat a 

szorongástól. A teljesíthető tevékenység biztosítja az örömteli, kudarc nélküli tanulás 

lehetőségét. Ugyanakkor az elért teljesítmény értékelésekor nem hagyható figyelmen kívül az 

adott tanuló aktuális teljesítőképessége, az, hogy saját lehetőségeit mennyire használta ki a 

munka, a feladat elvégzése érdekében.  

Elvünk, hogy az értékelés: 

 ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be,  

 számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit 

fejlődött,  

 tartalmazza, hogy a tanuló a saját lehetőségeit mennyire aknázta ki.  

Az értékelési szempontok összetettek, egy-egy tantárgyra, illetve a tanuló egész 

személyiségének fejlődésére koncentrálnak. 
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12. A NAT alkalmazása 
 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az 

irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő 

kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhatnak. 

 

A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

- az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő kulcskompetenciák 

a tanulók egyéni fejlődésének függvénye 

- a kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével 

érvényesíthetők 

- a helyi tanterv kiemelten kezelje az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a 

kommunikáció fejlesztését 

13. Az SNI gyermekek nevelésének, oktatásának, fejlesztésének 

tervezése 
 

A sajátos nevelési igényű gyermek számára sérülésének típusától függően egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell biztosítani 

gyógypedagógus szakember által. A habilitációs órakeretet a szakértői vélemény határozza 

meg, ennek hiányában a Köznevelési Törvényben (6. sz. melléklet) foglaltak az irányadóak 

 

 

Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete 

  A  E 

 

 

 

1 

 

 

 

évfolyam 

 sajátos nevelési igényű tanulók 

heti 

egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs tanórai 

foglalkozásainak száma 

 2   EF egyéb 

4 első évfolyam 3 

5 második évfolyam 3 
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6 harmadik évfolyam 3 

7 negyedik évfolyam 3 

 8  ötödik évfolyam  3 

 9  hatodik évfolyam  3 

 10  hetedik évfolyam  4 

 11 nyolcadik évfolyam  4 

 12  Nyelvi előkészítő és Híd-

évfolyamok 

 4 

 13  kilencedik évfolyam  4 

 14 tizedik évfolyam  4 

 15 tizenegyedik évfolyam  5 

 16 tizenkettedik évfolyam  5 

 

A habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megtervezéséhez egyéni fejlesztési tervet 

kell készítenie az ellátó gyógypedagógusnak, melynél szükséges az intézmény SNI gyermeket 

foglalkoztató pedagógusával való együttes kommunikáció is. 
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Melléklet 

Egyéni fejlesztési terv minta 
 

FEJLESZTÉSI TERV 

I. negyedéves terv 

 

Gyermek neve: M. B. 

Életkora: 8,1 éves 

BNO kód, diagnózis: F 80.9   Beszéd és nyelvfejlődés k. m. n. zavara 

                                     F 81.9   Iskolai készségek k.  m. n. zavara 

Megfigyelés időpontja: 2013. szeptember 

Gyógypedagógus: X.Y. gyógypedagógiai tanár 

 

 

Beszéd, kommunikációs készségek:  

Cél:  

- a nyelvi elmaradás korrekciója: a beszédészlelés, a beszédmegértés és kifejezőkészség 

fejlesztése, 

- a környezet megismerése: az analizáló, szintetizáló, lényegkiemelő képességek 

fejlesztése. 

Feladat: 

- a gyermek szabad önkifejezésének, közlési vágyának, kapcsolatteremtési készségeinek 

elősegítése, 

- a megismerési vágy felkeltése, 

- esztétikai élmények nyújtása, 

- az összefüggések észrevetetése, az asszociációs képességek fejlesztése, 

- a kreativitás, a képzelet aktivizálásával az absztraháló képesség fejlesztése, 

- a percepciósbázis fejlesztése. 

A fejlesztés területei: 

Nyelvi fejlesztés: 

o a gyermek aktív, aktivizálható és passzív szókincsének bővítése 

o főfogalmak alá rendelés, szógyűjtés 

o mondatalkotás képről  

o az összefüggő beszéd gyakorlása élmények alapján 

o mesék, versek, dalok 

Beszédészlelés, beszédmegértés: 

o tanult szavak, nyelvtani szerkezetek gyakorlása céljából kérdések alkalmazása  

o játékkal, tánccal, mintázással, élményszerű ábrázolással kísért mondókák  

Percepciófejlesztés: 

o Auditív észlelés: hallási ritmus, hallási emlékezet, hallási figyelem fejlesztése 

játékosan (hangok tulajdonságainak megkülönböztetése, különböző környezeti zajok 

felismerése és megnevezése, beszédhallás fejlesztése hangkereső játékkal) 

o Vizuális percepció fejlesztése: különbségek észrevétele és megfogalmazása, vizuális 

időrendiség, vizuális ritmus és memória, alaklátás és formaállandóság, jobb-bal és téri 

irányok gyakorlása, utánzókészség fejlesztése verssel és mozgással) 

o Taktilis-kinesztétikus percepció fejlesztése: a témakörönként megtartott 

foglalkozásokba ágyazottan (témakörök: testünk, család, évszakok: ősz és tél, 

növények, állatok), így is elősegítve azt, hogy a gyermek önmagát pontosan 

megismerje, elősegítve az iránydifferenciálást és a téri orientációt. A természetes 
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anyagok és technikák megismertetése, megtapasztalása (textilmunkák, növényi 

játékok, gyöngyfűzés), ezzel egyrészt felkelteni a gyermek érdeklődését, kreativitását, 

alkotókedvét, mellyel a szerzett tudás tartósabb, élményszerűbb lesz. Másrészt e 

tevékenységek során verbális kifejezőkészségük is fejlődik.  

 

Szituációs játékok: 

o Fogalmak, kifejezések, a beszéd prozódiai elemeinek gyakorlása, szókincs bővítése, 

kifejezőkészség árnyaltabbá tétele bábozással (saját élmények, érzések átélése, 

eljátszása). 

Logopédiai terápiában részesül. 

 

DYSLEXIA PREVENCIÓ: 

Cél:  az olvasáshoz szükséges készségek alakítása, az olvasás tanítása. 

Terápiás feladat: 

- mozgás, -testséma, -percepció -, és beszédkészség fejlesztése 

- a betűk pontos ismerete, differenciálása 

- az összeolvasás tanítása 

- a szó- és mondat olvasási készség kialakítása 

Fejlesztés: 

1. Az olvasás tanításához szükséges alapkészségek fejlesztése 

a.) Készségfejlesztés: 

Mozgásfejlesztés: 

- mozgásos játékok 

(gátlások feloldása, többirányú és többfunkciós mozgásszükséglet révén a különböző 

testrészek tevékenységének összerendezése, nagymozgás-koordináció alapelemeinek 

begyakorlása) 

 Eszközhasználat nélkül: beszédre figyelés, összpontosítás, szabály- és feladattudat, 

mozgásutánzás és reprodukálás képessége, ritmusérzék, improvizációs készség 

fejlesztése, szókincs bővítése. 

 Eszközhasználattal: a cél rögzítésének képessége, a szem követő és letapogató 

mozgásai, figyelem és koncentrációs készség fejlesztése, a reakcióképesség gyorsítása. 

- egyensúlygyakorlatok (statikus egyensúlygyakorlatok, helyváltoztatással járó gyakorlatok) 

(a nagymozgás-koordináció és a testséma fejlődésének segítésére) 

- izomtónus-fejlesztő gyakorlatok 

(a testkontroll kialakítása, az állóképesség valamint a téri eligazodás képességének 

fejlesztése) 

 Lazító-feszítő gyakorlatok: a kinesztézia fejlesztésére. 

 Támaszgyakorlatok: az olvasás-számolás-írás szempontjából szükséges ritmus 

alakítására, a meglévő ritmuszavarok korrigálására. 

- utánzó játékok 

(a nagymozgások finomítása, figyelem, koncentráló képesség, vizuális emlékezet, vizuális 

elemző- és megfigyelőképesség fejlesztése) 

 Természetes mozgássorok gyakorlása utánzó feladatokkal: képzelet, fantázia, 

kreativitás fejlesztése. 

 Mozgásfajtákat ábrázoló képek utánzása és verbalizálása 

 Karakteresen ábrázolt mozgások és 1-1, a mozgásfajtához tartozó eszköz párosítása 

 Behunyt szemmel végzett játékok: az észlelés fejlesztése a vizualitás kizárásával, a 

kinesztétikus észlelés fejlesztése) 
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- ritmusérzék fejlesztése 

(a mozgás segítségével az egyenletes lüktetés, ritmizálás képességének fejlesztése, a 

perioditás, az egymásutániság, a sorrendiség fogalmának, felismerésének alakítása, mely az 

olvasás-írás-számolásnál alapvetően fontos) 

 Ritmikus sorok kirakása 

 Ritmusváltozások (gyors-lassú mozgásban, légzésben, beszédben, zenében) 

 Egyszerű ritmusminták visszaadása 

 Versek, dalok ritmusának felismerése és visszaadása 

 Mozgások változó ritmusra (a szervezet harmonizálása) 

 Szavak, mondatok szótagra bontása 

(Ezek a gyakorlatok fejlesztik az elemzőképességet, amely a helyesírás, az elválasztási 

szabályok problémamentes elsajátításához elengedhetetlen. A ritmus szabályzással a tanuló 

lépésről-lépésre elsajátítja az időtartam és a tér összefüggéseit.) 

Testséma fejlesztés és az egyensúlyérzék fejlesztése: 

-  iránydifferenciálás 

 bal és jobb irányok megkülönböztetése, és ennek fokozatos átvitele valamennyi páros 

testrészre 

 testrészek oldaliság szerinti mozgatása, 

 a domináns oldal erősítése (ceruzafogás, gyűrés, fél lábon ugrálás) 

 tárgyak rendezése balról jobbra haladva 

 képolvasási feladat balról jobbra haladva 

 keresztezési gyakorlatok végzése a test középvonalának átlépésével (a test két 

oldalának integrált működésének elősegítése) 

- a téri tájékozódás fejlesztése 

Percepciófejlesztés: 

- a vizuális észlelés fejlesztése 

   A vizuális megfigyelő- és elemző készség fejlesztése. 

 vizuális memória 

 vizuális helyzet, pozíció felismerése  

- a szem-kéz koordináció fejlesztése 

 a szem fixáció mozgásának kialakítása (sorkövetés) 

 a balról-jobbra tartó haladási iránytartás fejlesztése először saját testrészeink 

mozgatásával és    annak megfigyeltetésével, majd egy adott tárgy útjának követésével 

(csak a szem mozog!) 

 fentről-lefelé haladó, illetve az átlós irányoknak megfelelő szemmozgások 

 több, egymást követő tárgyak megfigyelése (verbális emlékezet, vizuális időrendiség) 

 síkbeli sorozatok olvasás-szimuláló követése (a szemmozgást követi a felismerés 

szóbeli megfogalmazása) 

- az alakállandóság fejlesztése 

 formák, tárgyak karakterjegyeinek felismerése, rendszerezése 

 a síkban megismert formák térbeli érzékelése (összerakós játékok) 

A formaállandóság észlelése elősegíti a betűk állandóságának alakítását. 

- az alak-háttér felfogás fejlesztése 

 lényeges elkülönítése a lényegtelentől (megfigyelések, válogatások – fokozatosan 

csökkentve a tárgyak közötti különbségeket) 

Fejlődik a tanuló vizuális megfigyelő- és elemző képessége. 

 

 

- a hallási észlelés fejlesztése 
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Cél: a beszédhangok tudatos meghallásának, differenciálásának alakítása. 

Területei: 

 hallási figyelem fejlesztése 

 beszédhanghallás fejlesztése (hang és kép egyeztetésével) 

 zöngés és zöngétlen hangok differenciálása 

 a beszédhangok időtartamának megfigyelése (hosszú-rövid) 

- a taktilis észlelés fejlesztése 

Cél: az ujjak tapintási érzékenységének fokozása valamint tapintásos tapasztalatszerzéssel a 

formaérzékelés finomítása, a finommozgások fejlesztése és a tárgyak anyagának, formájának, 

eltérő méretének érzékeltetése. 

 a tanult betűk (fonalból, drótból, agyagból) letapogatása 

 a differenciálandó betűk megformázása különböző anyagokból 

 tapintós betű felismerési, betűpárosító, tárgy-betű párosító játékok a vizualitás 

kizárásával (figyelem, ügyesség) 

- a kinesztetikus észlelés fejlesztése 

Cél: a vizualitás kizárásával az észlelés fejlesztése, és kisebb vagy nagyobb felületű kontaktus 

létesítése a gyermek testével a testérzés felerősítése végett. 

 Behunyt szemmel begyakorolt mozgásminta végzése 

 Rajzolás táblára, papírra, majd később betű rajzolása kézre és hátra 

 Érintős játékok (hol, hogyan történt az érintés – ujjal, tenyérrel stb., esetleg több 

helyen egyszerre) 

A beszédkészség fejlesztése 

- szókincs bővítése  

 aktív és passzív szókincs fejlesztése 

 a szókincs bővítése és ezzel együtt a verbális emlékezet fejlesztése 

- mondatalkotási készség fejlesztése  

- a nyelvi szabályok tudatosítása 

 egyszerű, majd bővített mondatokban a nyelvtani jelenségek gyakoroltatása 

morfológiai és szintaktikai szinten (tárgyeset, helyhatározó, szórend) 

 képeken ábrázolt történetek időbeli sorba rendezése, majd önálló, lényegretörő 

elmesélése 

        (a nyelvi-rendezési folyamatok automatizálása) 

- az összefüggő beszéd fejlesztése 

 mesereprodukció: az elmondott történet újra meséltetése, az elkezdett történet 

befejeztetése, képről önálló történet elmeséltetése (fantázia fejlesztése) 

- nyelvi játékok 

A szókincs bővítésén túl fejlesztik a mondatalkotási készséget. 

 képtörténet elmondása 

 ellentétpárok 

 rímjátékok 

b.) Olvasástanítás 

Cél: a betűk pontos ismeretén túl az összeolvasás technikájának elsajátítása, az értelmező 

olvasás kialakítása, az olvasás iránti érdeklődés felkeltése. 

Feladatok: 

- betűtanulás, a betűk differenciálása 

- az összeolvasás elsajátítása 

- a szó- és mondatolvasási készség alakítása. 
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DYSGRAPHIA PREVENCIÓ: 

Cél: az írástanuláshoz szükséges finommozgások alakítása, a vizuális megfigyelő- és elemző 

képesség 

fejlesztése. 

Terápiás feladat:  

- szem-kéz koordináció fejlesztése 

- az íráshoz szükséges testhelyzet begyakorlása, a helyes írószertartás elsajátítása, a laza 

csuklómozgás beidegzése 

- a formaemlékezet fejlesztése 

- az irányok differenciálása 

- az ábrázoló készség fejlesztése 

- az írni tanuláshoz szükséges betűk elsajátítása 

Fejlesztés: 

- szem-kéz koordináció fejlesztése: 

 szem-kéz koordinációs cél-kontroll feladatok: ujj-játékok, csipeszelés, vágás, 

összerakó játékok) 

 célbadobó játékok (a cél helyének rögzítése, a cél függőleges és vízszintes  

elmozdítása, a cél   

 távolságának és nagyságának megváltoztatásával) 

 labdaütögető, pattogtató játék különböző méretű labdákkal, halász játékok 

 az elvégzett tevékenység szóbeli megfogalmazása, illetve rajzban történő 

reprodukálása 

 kombinált mozgásvonalak, vonalkombinációk 

- a formaemlékezet fejlesztése: 

 formák „körbejárása”, körberajzolása majd kitöltése (festés, tépés, színezés) 

 formaállandóság észlelése (betűk, számok állandóságának kialakítása) 

- az irányok differenciálása: 

 jobb, bal differenciálása (a dominancia erősítése) 

 tájékozódás a vonalközben 

 betűk, számok helyes irányának tudatosítása 

 irányok, téri helyzetek síkban történő tudatosítása 

- az ábrázoló készség fejlesztése: 

 természet utáni ábrázolás (önmegfigyelés, barát, család reprodukálása) 

Ezzel fejlődik a megfigyelő- és elemző képesség, hiszen a tanuló meg- és felismer 

formai   jegyeket, amelyet az ábrázolással reprodukál.  

 emlékezet utáni ábrázolás (előzetes események, megfigyelések reprodukálása: őszi fa, 

születésnapi torta) 

       Ezzel fejlődik a forma- és színemlékezet, a kreativitás és az arányérzék. 

 elképzelés utáni ábrázolás (vágyak, kívánságok, illetve mesék, versek reprodukálása) 

 díszítő munkák (szeriális emlékezet, figyelem, ritmusérzék fejlesztése) 

- a betűk írásának elsajátítása 

a.) előkészítő feladat: 

 helyes ceruzatartás 

 az íráshoz szükséges helyes testtartás 

 jól beidegzett, laza csuklómozgás 

 a kéz csúsztatása a papíron 

b.) az elsajátítás: 

 a betű vonalának követése a földön 

 a betű mozgással való megalkotása 
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 csomagolópapírra és táblára írt betű átírása  

 a betű érzékelése: gyurmából, fonalból készített betű végigtapogatása, átírása ujjal 

 a betű írása postairónnal és grafittal 

 

 



45 

 

Az integráltan oktatott SNI tanuló haladásához a sajátos nevelési igényének megfelelő 

tanmenetet kell készíteni. Ez differenciált tanmenet készítésével oldható meg. 

Differenciált tanmenet részletek 

Matematika  

Óra-

szám 
Tananyag 

Tanulói 

tevékenység 

(tanulásban 

akadályozottak) 

 

Tanulói tevékenység - 

tananyag 

(ép) 

 

 

 

18. 

Tárgyak 

tulajdonságainak 

megfigyelése. 

Összeadás 20-as 

számkörben 

tízes átlépéssel. 

Tízes átlépés 

bevezetése 

cselekvéssel, 

eszközök 

segítségével. 

Összeadás 

képek alapján. 

 

Tízes átlépés 

megjelenítése 

korongokkal, 

pálcikákkal, 

rajzzal. 

Számok 1000-ig. 

Számkörbővítés. 

Háromjegyű számok 

megjelenítése 

pénzérmékkel. 

Számlálás százasával. 

19. 

Barkochba a 

logikai készlet 

elemeivel. 

Összeadás tízes 

átlépéssel, 

megjelenítése 

cselekvéssel, 

rajzzal, műveleti 

lépések 

lejegyzése. 

Számegyenes 

használata. 

Golyós 

számológép 

használata 

Tízes átlépés 

megjelenítése 

gyöngyfűzéssel 

Számok helye 

táblázatban, 

számegyenesen. 

Számok 

írása, olvasása. 

Számlálás 10-esével, 

20-asával, 50-esével, 

100-asával. 

20. 

Elemek 

tulajdonságainak 

változtatása 

megadott és 

választott 

szabály alapján. 

Tízes átlépés 

gyakorlása. 

Összeadás 

elvégzése 

eszközök 

segítségével. 

Képek, 

számegyenes, 

golyós 

számológép 

Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték. 

Játékpénzről a 

szám leolvasása. A 

tízes számrendszerbeli 

alak pontos 

értelmezése, alaki, 

helyi és valódi érték 

fogalmának 

tisztázása. 

21. 

Ciklikus 

sorozatok 

folytatása 

Képek, 

számegyenes, 

golyós 

A helyi, valódi és alaki 

érték fogalmának 

mélyítése háromjegyű 
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Tízes átlépés 

gyakorlása: 

Összeadás 

lejegyzése 

képek 

alapján, 

számegyenes 

segítségével. 

számológép számok létrehozásával. 

A számok 

nagyságviszonyai. 

Relációk számok 

között, növekvő, 

csökkenő 

sorba rendezések. 

22. 

Összeadás 

lejegyzése 

képek alapján. 

Szöveges 

feladatok 

értelmezése, 

megjelenítése 

rajzzal, 

lejegyzése 

művelettel, a 

válasz 

megfogalmazása 

Összefüggések 

értelmezése, 

nyilak 

jelentésének 

felismerése. 

Szöveges 

feladatok 

alkotása 

képekről. 

Relációjelek. Számok 

összehasonlítása. A <, 

>, = jel 

jelentésének 

felidézése, a „kisebb 

vagy egyenlő”, 

„nagyobb 

vagy egyenlő” fogalom 

és jelrendszer 

bevezetése. 

23. 

Összeadás 

gyakorlása. 

Kivonás tízes 

átlépéssel 20-as 

számkörben. 

Kivonás 

értelmezése 

cselekvéssel, 

képek, tárgyak 

segítségével 

Tulajdonságok 

változtatása 

megadott 

szabály alapján. 

Kivonás 

megjelenítése 

koronggal, 

pálcikákkal 

Tevékenykedés 

a logikai készlet 

elemeivel. 

Háromjegyű számok 

képzése 

számjegyismétlődés 

nélkül, 

majd 

számjegyismétlődéssel. 

24. 

Kivonás tízes 

átlépéssel. 

Megjelenítése 

cselekvéssel, 

rajzzal. 

A kivonás 

lépéseinek 

lejegyzése. 

 

Számegyenes, 

golyós 

számológép 

használata. 

Számok egyes, tízes, 

százas szomszédai. A 

kerekített 

érték fogalma. Jelének 

(ª) bevezetése. 

25. 
Kivonás 

gyakorlása tízes 

Számegyenes, 

golyós 

Gyakorlás: 

Számképzések, 
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átlépéssel. 

Műveletek 

lejegyzése 

képekről, 

számegyenesről.  

Összeadás 

gyakorlása. 

számológép 

használata. 

kerekítések az ezres 

számkörben. 

26. 

Összeadás, 

kivonás 

gyakorlása 

matematikai 

eszközök 

alkalmazásával. 

Számegyenes, 

golyós 

számológép 

használata. 

Az összeadás és 

kivonás műveletének 

leolvasása 

számegyenesről. 

Műveletek 

kiterjesztése az ezres 

számkörben. 

Kerek százasokkal és 

tízesekkel történő 

számlálások 

analógiák alapján. 

27. 

Összeadás, 

kivonás 

gyakorlása.  

Képekről 

szöveges 

feladatok 

alkotása 

Ciklikus sorok 

folytatása. 

Ciklikus sorok 

alkotása a színes 

rúd készlet 

elemeiből 

Gyakorlás: 

Összeadások, 

kivonások, pótlások az 

ezres 

számkörben. Sorozatok 

szabályának 

megállapítása, 

folytatása. 

Szabályjátékok. 

28. 

Összeadás, 

kivonás 

gyakorlása.  

Nyilak 

értelmezése a 

műveletek 

végzésekor.  

Szöveges 

feladatok 

megoldása 

Szöveges 

feladatok 

lépéseinek 

kiépítése. 

Pénzhasználat az 1000-

es számkörben. 

Pénznemek közötti 

relációk. Egy összeg 

többféle pénznemmel 

történő 

kifizetése. 

29. 

A logikai készlet 

elemeinek 

csoportosítása 

megadott 

tulajdonságok 

alapján, 

jelkártyák 

használata. 

Pótlás tízes 

átlépéssel. 

Pótlás elvégzése 

cselekvéssel, 

rajzzal. 

Logikai készlet 

Pótlás 

megjelenítése 

koronggal, 

pálcikákkal, apró 

tárgyakkal. 

Szöveges feladatok 

szakaszokkal történő 

ábrázolásának 

bevezetése. Megadott 

adatokból szöveges 

feladatok alkotása. 

Szöveges feladatok 

megoldási lépéseinek 

gyakorlása 

a tanult új módszer 

alapján. 
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30. 

Pótlás 

gyakorlása pénz 

használatával 

Pótlás 

gyakorlása 

szabályjáték 

megoldásával 

Pénzhasználat 

Gépes játékok 

Római számírás 1000-

ig. A D, M jelek 

megismerése, 

bevezetése. A római 

számok képzésekor 

jelentkező sajátosság 

megfigyelése. Arab 

számok átírása rómaira 

és 

viszont. 

31. 

Pótlás 

gyakorlása 

képek, 

számegyenes 

segítségével 

Halmazok 

alkotása 

megadott 

tulajdonságok 

alapján 

Igaz, hamis 

állítások 

megfogalmazása 

Számegyenes, 

képek használata 

Állítások 

alkotása 

tárgyakról, 

személyekről, 

mennyiségekről 

Gyakorlás: A 

számolási készség 

fejlesztése. Helyi 

értékes 

felbontások. A számok 

egyes, tízes, százas 

szomszédai. 

32. 

Pótlás 

gyakorlása. 

Relációk 

halmazok közt. 

Mennyivel több, 

mennyivel 

kevesebb? 

Tevékenykedés 

apró tárgyakkal, 

pénzzel… 

Gyakorlás: Szóbeli 

összeadások és 

kivonások az 1000- 

es számkörben. 

Szabályjátékok. Római 

számok írása. 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 Tananyag Tevékenysé

gek ép 

Tevékenység

ek 

tanulásban 

akadályozott 

Tevékenysé

gek 

értelmileg 

akadályozot

t 

9. 

októ

ber  

A melléknév 

jelentése 

 

Szavak 

válogatása 

önállóan, 

táblázat 

kitöltése, 

szabály 

megfogalma

zása 

Szavak 

válogatása 

kérdőszó 

segítségével, 

szabály 

lejegyzése 

Szavak írása 

másolással, 

olvasás, 

válogatás, 

színezés, 

összekötés 

10. Melléknév 

alkotása 

Szóalkotás 

önállóan, 

szóösszetéte

lek, szabály 

megfogalma

Szóalkotás 

segítséggel, 

szavak 

keresése 

szövegből 

Iránygyakorl

atok, 

másolás 
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zása meghatározott 

szempont 

szerint, 

szabály 

lejegyzése 

11. Az –i képzős 

melléknevek 

Táblázatkez

elés, 

szabályalkot

ás 

Szópárok 

keresése, 

szabály 

lejegyzése 

Iránygyakorl

atok, 

másolás 

12. A 

melléknevek 

fokozása 

Szócsaládok 

képzése, 

szövegpótlá

s, 

szóboncolás

, 

gyűjtőmunk

a, 

szabályalkot

ás 

Szavak 

meghatározott 

szempont 

szerinti 

csoportosítása

,  szabály 

lejegyzése 

Szavak írása 

másolással, 

olvasás, 

válogatás, 

színezés, 

összekötés 

13. A ragos 

melléknevek 

Szógyűjtés, 

válogatás, 

csoportosítá

s, 

rendszerezé

s önállóan, 

mondatfűzé

s 

Szógyűjtés, 

válogatás, 

csoportosítás, 

rendszerezés 

segítséggel, 

mondatfűzés 

Iránygyakorl

atok, 

másolás 

14. Összefoglalás Összefoglal

ás 

Összefoglalás Hanganalízis

. Értelmes 

szótag 

keresése, 

mondatalkot

ás, betűk, 

szavak 

párosítása. 

Kezdőszótag

-

képmegneve

zés, másolás. 

15. Tudáspróba Tudáspróba Tudáspróba Hanganalízis

, 

iránygyakorl

atok. 

Értelmes 

szótag 

keresése, 

mondatalkot

ás, másolás. 

Színezés, 

mondatok 
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befejezése 

írásban az 

olvasottak 

alapján. Szó-

kép 

egyeztetése. 

16. A számnév 

jelentése 

 

Szavak 

válogatása 

önállóan, 

táblázat 

kitöltése, 

szabály 

megfogalma

zása 

Szavak 

válogatása 

kérdőszó 

segítségével, 

szabály 

lejegyzése 

Szavak írása 

másolással, 

olvasás, 

válogatás, 

színezés, 

összekötés 

17. 

nov

emb

er 

A számnév 

fajtái 

Határozott 

és 

határozatlan 

számnevek 

gyűjtése, 

válogatása, 

csoportosítá

sa önállóan. 

Szabály 

megfogalma

zása 

Határozott és 

határozatlan 

számnevek 

gyűjtése, 

válogatása, 

csoportosítása 

segítséggel. 

Szabály 

lejegyzése 

 A cs 

hangoztatása

, tanulása, 

vázolása. 

18. A számnév 

fajtái 

Tőszámnév, 

törtszámnév

, 

sorszámnév 

gyűjtése, 

válogatása, 

csoportosítá

sa önállóan. 

Szabály 

megfogalma

zása 

Tőszámnév, 

törtszámnév, 

sorszámnév 

gyűjtése, 

válogatása, 

csoportosítása 

segítséggel. 

Szabály 

lejegyzése 

Hanglokaliz

áció. A cs 

írása, 

iránygyakorl

atok. Hang, 

szótag, 

szóolvasás. 

Kezdőhang 

beírása, 

szavak 

másolása. 

19. A számnév 

toldalékai 

Szógyűjtés, 

válogatás, 

csoportosítá

s, 

rendszerezé

s önállóan, 

mondatfűzé

s 

Szógyűjtés, 

válogatás, 

csoportosítás, 

rendszerezés 

segítséggel, 

mondatfűzés 

Hanganalízis

, szó- kép 

egyeztetése, 

betű és 

szópótlás, 

nevek írása. 

20. A számnevek 

helyesírása 

Csoportosítá

s, válogatás 

önállóan, 

szabályalkot

ás 

Csoportosítás, 

válogatás 

önállóan, 

szabályalkotás 

Mondatok 

kiegészítése 

írásban. 
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Az anyanyelvi fejlesztésben különös hangsúlyt kap: 

A látás, hallás, mozgás koordinált működtetése. 

 Az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) hangoztató-elemző vagy dyslexia 

prevenciós módszerrel történő tanítása. 

Az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai 

pályafutása alatt. 

 A helyes ejtés, a fonéma hallás fejlesztése.  

Az olvasás és írás minden területén az önállóság fokozása. 

 Néma, értő olvasás fejlesztése.  

Tartalom megfogalmazása (önállóan elolvasott vagy más (osztálytárs, tanár által felolvasott) 

,szöveg lényegének kiemelése, elmondása. 

Önálló eligazodás írásos anyagokban (telefonkönyv, tv-újág, naptár stb.). 

Az olvasás és az írás, mint információs eszköz beépítése a tanuló eszköztárába. 

Az íráskészség spontán alkalmazása. 

A kommunikációs készség fejlesztése a beszédkészség, az írás és az olvasás terén. 

Szó- és betűrejtvények, szórakoztató feladatok, keresztrejtvény megfejtése. 

Írásban adott utasítások elvégzése, írásbeli kérdésekre válaszok önálló megfogalmazása, 

leírása. 

Önálló levélírás, űrlap kitöltése személyi adatokkal, 

A helyesírás elemi szabályait tartsa be, az írásjeleket helyes használja, törekedjen a rendezett 

külalakra. 

A számítógép használata, a helyesírás ellenőrző program alkalmazása az írásbeliség során. 

 

Lehetőségek a megsegítésre: 

mintapéldák bemutatása után előírt típusfeladatok megoldása, 

helyesírási és nyelvtani szabályok felidézésre (aszó szerinti felmondás) nem követelmény, 

használhassa eszközként írásbeli munkái során a lexikonokat, szótárakat,  

egyéni számonkérési helyzetek, kétszemélyes kapcsolatban, 

hosszabb idő egy-egy dolgozat megírására, 

nyelvtan dolgozat során a helyesírást ne értékeljük, 

csak szavak diktálása (túlhangsúlyozott tanári helyes ejtéssel) 

páros, csoportos munkaformák alkalmazása. 

 

TÖRTÉNELEM 

 

 Tananyag Tevékenységek ép Tevékenységek 

tanulásban 

akadályozott 

9. 

október  

Az ország három 

részre szakad 

Tájékozódás időben, 

térképhasználat 

önállóan, 

gondolattérkép, 

grafikon elemzése 

Vázlatírás 

mondatkiegészítéssel, 

tájékozódás 

időszalagon, 

térképhasználat 

segítséggel, 

fogalommeghatározás, 

táblázat kiegészítés 

10. A várháborúk 

kora 

Térképhasználat 

önállóan, vázlatírás 

táblázat formában, 

fogalmazás önállóan 

Térképhasználat 

segítséggel, 

fogalomalkotás, 

képelemzés 
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11. Élet a hódoltság 

területén 

Török- magyar 

szótár szerkesztése, 

szövegértelmezés 

önállóan, titkosírás 

Mondatalkotás, 

fogalmazás önállóan, 

fogalomalkotás 

segítséggel, vázlatírás 

halmazábrába 

12. Királyság és 

fejedelemség 

Térképhasználat 

önállóan, 

gondolattérkép, 

szövegértelmezés 

önállóan 

Vázlatírás 

mondatkiegészítéssel, 

tájékozódás 

időszalagon, 

térképhasználat 

segítséggel, 

fogalommeghatározás, 

táblázat kiegészítés 

13. Ami 

összetartotta a 

három részre 

szakadt országot 

Képelemzés, 

térképhasználat 

önállóan  

Vázlatírás 

mondatkiegészítéssel, 

fogalommeghatározás, 

táblázat kiegészítés 

14. A hosszú háború 

és a Bocskai- 

felkelés 

Térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítés, vázlatírás 

táblázat formában 

Térképhasználat 

segítséggel, 

fogalomalkotás, 

képelemzés, időszalag 

használata önállóan, 

15. Erdély a 17. 

században 

Forráselemzés 

segítséggel, 

fogalmazás önállóan 

Térképhasználat 

segítséggel, 

fogalomalkotás, 

képelemzés 

16. A Habsburg- és 

törökellenes 

küzdelmek 

Térképhasználat 

önállóan, 

szövegfeldolgozás 

Térképhasználat 

segítséggel, 

fogalomalkotás, 

képelemzés, időszalag 

használata önállóan, 

17. 

november 

A török kiűzése 

Magyarországról 

Térképhasználat 

önállóan, 

következtetések, 

véleménynyilvánítás, 

fogalmazás önállóan 

Időszalag használata 

önállóan, képelemzés, 

fogalomalkotás 

18. A Rákóczi- 

szabadságharc 

Térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítése, 

szövegértelmezés 

önállóan 

Időszalagon való 

tájékozódás, vázlatírás 

számozással, 

sorbarendezéssel 

19. Összefoglalás Összefoglalás Összefoglalás 

20. Tudáspróba Tudáspróba Tudáspróba 

21. A „fény 

százada” 

Forráselemzés; 

térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítése, 

gondolattérkép 

készítése, 

fogalomalkotás 

Szövegértő feladatok 

megoldása, 

tájékozódás a 

térképen, időszalagon 
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összekötéssel 

22. A felvilágosult 

uralkodók kora 

Képi információk 

gyűjtése rajzról; 

térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítése, 

információk gyűjtése 

diagramokról; 

forráselemzés, 

fogalmazás önállóan, 

gondolattérkép 

készítése 

Szövegértő feladatok 

megoldása, 

tájékozódás a 

térképen, időszalagon 

23. Az észak- 

amerikai 

függetlenségi 

háború 

Információk 

gyűjtése, összevetése 

diagramról; 

forráselemzés, 

keresztrejtvény, 

gondolattérkép 

készítése 

Szövegértő feladatok 

megoldása, 

tájékozódás a 

térképen, időszalagon 

24. A nagy francia 

forradalom. A 

királyság bukása 

Információk gyűjtése 

kördiagramról, 

forráselemzés, 

térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítése, időrend, 

gondolattérkép 

készítése 

Ábra elemzése, 

tájékozódás az 

időszalagon 

25. 

december 

A nagy francia 

forradalom. A 

köztársaság kora 

Forráselemzés, 

térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítése, rejtvény, 

véleménynyilvánítás, 

gondolattérkép 

készítése 

Tájékozódás az 

időszalagon, 

térképhasználat 

segítséggel, 

forráselemzés 

26. Napóleon Forráselemzés, 

térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítése, 

hibajavítás, 

gondolattérkép 

készítése 

 

Szövegértő feladatok 

megoldása, 

tájékozódás a 

térképen, időszalagon 

27. Az ipari 

forradalom 

Információk gyűjtése 

diagramról, 

grafikonról; 

információk 

összevetése 

táblázatokból, 

térképhasználat 

önállóan, időszalag 

Tájékozódás az 

időszalagon, 

térképhasználat 

segítséggel, 

képelemzés, 

tablókészítés, 

gyűjtőmunka 
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készítése, 

forráselemzés, 

gondolattérkép 

készítése 

28. Az ipari 

forradalom 

társadalmi 

következményei 

Forráselemzés, 

információk gyűjtése 

diagramról, 

grafikonról, 

táblázatokból, 

gondolattérkép 

készítése 

Mondatkiegészítéssel 

vázlatírás, képelemzés 

29. A forradalmak 

kora 

Forráselemzés, 

térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítése, plakátterv 

készítése, 

gondolattérkép 

készítése 

Szövegértő feladatok 

megoldása, 

tájékozódás a 

térképen, időszalagon 

A tanórák felépítésénél át kell gondolni az SNI tanuló által elsajátítandó tudásanyagot, a 

tanuló tanórai tevékenységét, a szükséges differenciálás lépéseit.  

A differenciált óravázlatban mindezeket szükséges előre megtervezni. 



55 

 

ÚJ KÉPZÉSI FORMÁK – kötelezően választható tárgyak 

 

KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KÉPZÉS 

 

A Szent József Gimnázium és Kollégium gimnázium tanári kara felismerte azt a tényt, hogy 

tanulóit jobban tudja a biztosabb megélhetést biztosító továbbtanulásra előkészíteni, ha 

elmozdul a reál-műszaki képzés irányába. Az ilyen irányú elmozdulással a szülők is 

egyetértettek. 

Közismert, hogy Magyarországon jelenleg a műszaki felsőoktatásba jelentkező tanulók tudása 

nagyrészt nem kellően megalapozott, valamint főleg a gimnáziumban érettségizett tanulók 

esetében hiányzik a műszaki alapozás, a műszaki szemlélet kialakítása. 

A gimnáziumokban érettségizett tanulók, még ha matematikából és fizikából az Oktatási 

Minisztérium által kiadott kötelező tananyag birtokában is vannak, azt jórészt nem tudják 

alkalmazni a gyakorlatban. A gimnáziumokban Magyarországon jelenleg a reál, műszaki 

tagozat csupán több matematika és fizika órát jelent. Az itt érettségizett tanulók műszaki 

felsőoktatásba való bejutásuk esetén óriási hátránnyal indulnak a műszaki 

szakközépiskolákban érettségizett tanulókhoz viszonyítva, akik műszaki szemlélettel már 

rendelkeznek, valamint vannak műszaki rajz ismereteik. 

A cél érdekében a Gimnázium 2009 januárjában együttműködési megállapodást kötött a 

Debreceni Egyetem Műszaki Karával. A megállapodás értelmében az iskolában tanáraink a 

matematika és fizika tantárgyakat a mindenkori érettségi követelményeknek megfelelően, a 

Műszaki Kar ajánlásait figyelembe véve tanítják.  

 

A projekt pedagógiai célja: 

 

A tanulók műszaki szemléletének, kézügyességének fejlesztése, valamint a 

természettudományos tantárgyak, matematika és informatika gyakorlathoz kapcsolása. A 

megállapodásnak megfelelően a Gimnáziumban a matematika és a fizika tantárgyakat a 

tanulók úgy tanulják, hogy a mindenkori érettségi követelményeken túl figyelembe veszik az 

Egyetem ajánlásait. A tananyagot a tanárok az ajánlásnak megfelelően tanítják: azt 

megfelelően súlyozzák, és megoldják-megoldatják a javasolt feladatokat, valamint 

gyakoroltatják a műszaki előkészítő feladattípusokat.  

A Szent József Gimnázium és Kollégium célja a bevezetőben felsorolt problémák 

csökkentése, majd megszüntetése.  Reméljük, hogy a képzés bevezetése hozzájárul céljaink 

eléréséhez, és ez által több, jól felkészült, műszaki szemlélettel rendelkező tanulót tudunk a 

Műszaki felsőoktatás irányába terelni.  
 

A program integrálódása: 
 

A program az iskola pedagógiai rendszerébe jól illeszkedik. Előkészítője az iskola egy másik 

Műszaki Előkészítő műhelyében való részvételre. Valószínűleg egy ilyen programban való 

részvétel esetén sem fog az iskola diákjainak 100%-a továbbtanulni Műszaki Egyetemeken, 

Főiskolákon, azonban ennek köszönhetően a gyengébb tanulmányi eredménnyel rendelkező 

diákok egy része elképzelhető, hogy az érettségi utáni szakképzésben műszaki irányban tanul 

tovább. Amennyiben tanulókról kiderül, hogy nincs műszaki érzékük, a tanultakat az életük 

folyamán ők is használni tudják. 
 

A program hatása az intézmény közösségére: 
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Tapasztalat, hogy a közös munka, közös gondolkodás az embereket egymáshoz közelebb 

hozza. Várható, hogy jobb lesz a tanulók közti kapcsolat. Az általuk jól megoldott gyakorlati 

feladatok kézzelfogható eredményekkel járnak, amire büszkék lehetnek, és a készítésük során 

megtanulják a mások által elvégzett munkát tisztelni. A program kidolgozása a tanárok 

együttműködését is megköveteli, így javítva a köztük lévő munkakapcsolatokat. A szülők 

örülnének, ha egy ilyen műhely ténylegesen működni tudna. 

 

A program helyszíne: 

 

A fő helyszín a Szent József Gimnázium és Kollégium épülete. 

Itt történnek a hátteret és alapozást jelentő tanórák, valamint a heti két Műszaki Előkészítő 

óra. 

 

Mellékhelyszín a Debreceni Egyetem Műszaki Karának épülete. 

Évente kétszer itt történik az Egyetem által előkészített feladatok végrehajtása, valamint 

tanulóink itt vesznek részt a Kar által meghirdetett népszerűsítő foglalkozásokon, ahol az 

Egyetem tanárai által kitalált feladatokat, problémákat oldják meg (pl. tésztahíd építése, Lego 

robot építése, programozása). 

 

A komplex természettudományos képzés elvi váza: 
7-9. évfolyam 

 

LEGO EDUCATION 

 

Az 1998-as években iskolánkban még DOS6.22 és WINDOWS 95 operációs rendszerekkel 

dolgoztunk. Ebben semmi különleges nem volt abban az időben, hiszen azon keveseknek, 

akiknek volt otthon számítógépe is hasonló operációs rendszer futott. Azon diákoknak, akik 

érdeklődtek a számítástechnika iránt szakköröket tartottunk. Voltak néhányan (Koszcelnik 

Tamás, Haranghy Szabolcs) akikkel PASCAL nyelven a számítógéphez kapcsolt eszközöket 

programoztuk. A technika fejlődésével lecseréltük az operációs rendszert WINDOWS 98-ra, 

majd a DOS oktatásáról is lemondtunk.  

Jelenleg gépeinken WINDOWS XP fut. A nyelvi előkészítő tagozaton diákjaink magas 

óraszámban tanulnak informatikát. (Első éven heti 4, a további években heti 2-2 órában) 

Választhatnak PASCAL és C++ nyelvek között. 2007-től szakköri keretben ECDL oktatást 

folytatunk tanulóinknak, akik sikeres vizsgát is tesznek. Az informatika fejlődésével egyre 

inkább teret kaptak az audiovizuális, multimédiás alkalmazások. Diákjainknak szakkör 

keretében tanítjuk a videokészítés, -vágás rejtélyeit. 2009-ben AUTOCAD oktatással bővült 

iskolánk tanórán kívüli kínálata. Szintén 2009-ben ismerkedhettek meg diákjaink a LEGO-

robot programozás rejtélyeivel, 2010-ben Szolnokon a Bohán Márk, Mallár Dávid alkotta 

csoport az országos versenyen 3. helyezést ért el. Ez indította iskolánk vezetőségét arra, hogy 

LEGO-robotokat vásároljunk – amiben fenntartói támogatásra is leltünk.  

A robotika egyre népszerűbb. A kábeltelevíziós csatornákon (National Geographic, Discovery 

Chanel műsorain) ROBOTIKA névvel most fut egy sorozat, amely már a tizenéves fiuk 

figyelmét is felkelti. A műszaki érdeklődésű, továbbtanulni vágyó fiatalok körében jelenleg a 

mechatronika irány kecsegtet reménnyel. Mindezeket figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy 

nem csak egy szűk csoportot célzunk meg az új ismeretekkel, hanem a szakköri keretekből 

tanórai keretekbe helyezzük át a LEGO-robot programozás oktatását. (Diákjaink egy része 

már általános iskolás korában találkozik a Comenius logo-val) Amit korábban tőlünk tanultak 

meg (szövegszerkesztés, prezentációkészítés), már az általános iskolából hozzák magukkal. A 
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felszabaduló óraszámokat ennek az új eszköznek a megismertetésére fordítjuk. A LEGO 

EDUCATION olyan, tanulást segítő megoldásokat fejleszt, melyek betekintést nyújtanak 

tudomány és technológia rövid történetébe, miközben a tanulás folyamatát egy élménnyé 

teszik. A termékeinket úgy terveztük, hogy a kísérletekben résztvevő diákok aktív 

közreműködésüknek köszönhetően első kézből, saját bőrükön szerzett tapasztalatokkal 

fejlesszék a szerkezetekkel, azok működésével valamint a programozási technikákkal 

kapcsolatos ismereteiket. 

Az önálló felfedezés izgalma 
A LEGO Education megoldásai olyan gyakorlati tanulási technikákon alapulnak, melyek 

segítik a gyerekeket, hogy elsajátítsák a dinamikus tanulás képességét. Ahelyett, hogy 

egyszerű memorizálásra bátorítana, a diákokat olyan kihívás elé állítja, melyek arra késztetik 

őket, hogy használják a képzeletüket, javítsák a probléma-megoldó készségüket, valamint a 

másokkal való együttműködésre is késztet. A diákok átélhetik az önálló felfedezés izgalmát, 

valamit olyan létfontosságú készségekre tehetnek szert, mely jövőbeli sikerük záloga lehet. 

Az itt szerzett tapasztalatokat nem csak az informatika órákon használhatják fel tanulóink, 

hisz a robotokat más órákon való tanulás, kísérletezés során is alkalmazhatják. 

 

MÉRŐ-MŰHELY 

 

Közismert, hogy a természettudományos oktatás válságban van, kevesen jelentkeznek ez 

irányban továbbtanulni. Fontos, hogy már a középiskolában megszerettessük diákjainkkal a 

természettudományos tárgyakat. Hetedik, nyolcadik évfolyamon ezeket a tantárgyakat 

játékosabb, kísérletezős formában tanítani. A felsőbb években inkább a feladatok 

megoldására, az érettségire való felkészítésre helyeződik a hangsúly. Iskolánkban a 

2010/2011-es tanévtől bevezetésre kerül egy komplex, természettudományos kísérlet 

elnevezésű tantárgy, amelynek keretében diákjaink mérőpárokban egy tanév alatt hetenként 

egy órában 10-12 mérést végeznek el fizikából, 10-12 kísérletet végeznek el maguk kémiából, 

ugyanennyi alkalommal biológia és földrajz gyakorlatokon vesznek részt. Ezek egy része a 

hétköznapi jelenségekre alapul (felület, térfogatmérés, hőmérés, sebességmérés, oldódás, 

lángfestés, környezetünk növényeinek, állatainak felismerése, kőzetmeghatározás), más része 

a tantárgyban előforduló tételek gyakorlati alkalmazása. A mérések, kísérletek leírását előre 

megkapják, így otthon fel tudnak rá készülni. A kísérletekről „mérési jegyzőkönyvet” 

vezetnek. Ezzel kettős célt tűztünk ki: a későbbi tanulmányaik során is fel tudnak használni az 

itt nyert tapasztalatokat bármelyik műszaki pályán, másrészt megszokják a gondos pontos 

munkát. A mérések, kísérletek végén „referálnak” a szerzett tapasztalatokról. Így 

egyértelművé válik, mit, miért csináltak.  A tantárgy rejtett célja azon túlmenően, hogy 

megismerkednek az adott terület mérőeszközeivel, mérési módszereivel az, hogy saját 

bőrükön érezhetik az elmélet és a gyakorlat kapcsolatát.  

 

10-13. évfolyam 

 

MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÖR 

 

A matematika és fizika megszokottól eltérő tanítása mellett a felsőbb évfolyamokon (10-13. 

évfolyam) az érdeklődő tanulók Műszaki Előkészítő szakkörön vesznek részt heti két órában, 

ahol kétheti váltással műszaki rajzot és AutoCad használatot (számítógéppel támogatott 

rajzolás) tanulnak. 

A műszaki rajz órákon tanított tananyag a Debreceni Egyetem Műszaki Karának Gépész 

Tanszéke által lett kiadva.  
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Az AutoCad órákon a tanulók a 2010-es Cad-del sajátítják el a számítógéppel támogatott 

rajzolás alapjait, műszaki témájú rajzok készítésével.  

A foglalkozásokat gépészmérnök, mérnöktanár vezeti. A tanár ezeken a foglalkozásokon a 

tanulókat nem csupán tanítja, hanem érdemjeggyel értékeli is. A tanórákon a tanulók nem 

csupán „tananyagot sajátítanak el” és fejlesztik „műszaki szemléletüket”, hanem a rajzok 

során javul kézügyességük és az általuk kiadott munkával szemben támasztott igényességük.   

A műszaki rajzok készítése elősegíti matematikából a 12-13. évfolyamon a testek geometriája 

témakör tanulását és a térszemlélet fejlődésével ennek a témakörnek az összetettebb feladatait 

is könnyebben megoldhatják a tanulók. 

Egy tanévben két alkalommal (egyetemi vizsgaidőszakban) tanári kísérettel a csoport tanulói 

ellátogatnak az Egyetem Műszaki Karára, A csoport tanulói ezen kívül lehetőségeik szerint 

részt vesznek az egyetem által szervezett népszerűsítő programokon. 

 

MAPLE-PROGRAM 

 

A MAPLE-PROGRAM intézményünk matematika oktatásának kiegészítő formájaként 

biztosítja egyfelől az alacsonyabb évfolyamokban a tanári szemléltetés kiegészítő, magasabb 

évfolyamokon a fakultációsok, ill. az érdeklődők számára pedig az önálló kísérletezés és 

információszerzés kiváló módját. Iskolánkban a matematikát csoportbontásban tanítjuk. A 

csoportok esetenként több osztályból alakulnak. A csoportok kialakításánál nem az a fő cél, 

hogy megközelítőleg egyenlő számú tanulócsoportok alakuljanak, hanem a bontás a 

tudásszintnek és az érdeklődésnek megfelelően történik. Az iskolában a felső két évfolyamon 

a tanulók rendszeresen fakultációs tantárgynak a matematikát is választják, ahol heti 6 tanórán 

készülnek az emelt szintű érettségi vizsgára.  

Tanáraink elkötelezettek az új oktatási módszerek megismerésében és alkalmazásában. Nem 

riadnak vissza az új technikai eszközöktől sem. Az iskolában jelenleg egy informatika 

tanterem működik 20 géppel, emellett két jól felszerelt (interaktív táblával ellátott) nyelvi 

labor is található nálunk. 

A 36-36 fő befogadására alkalmas fizika, valamint biológia és kémia előadók számítógéppel 

és projektorral vannak ellátva. Tanulóink (még a matematikát jelentősen nem kedvelők is) 

érdeklődnek az informatika iránt. Többen érettségiznek is e tantárgyból minden évben. Az 

informatika órákon Turbo Pascal, C és C++ programozási nyelvekkel is ismerkednek. Van 

olyan tanulónk is, aki egyetemistáknak meghirdetett programozási versenyeken indulva 

rendszerint sok egyetemi hallgatót győz le. Ezekből következően valószínűleg nem jelentene 

számukra akadályt Maple alkalmazóvá, majd esetlegesen Maple fejlesztővé válniuk.  

Nem mindenki születik jó térlátással, s a térbeli feladatok táblánál történő megoldása a 

gyengébb térlátású tanulókat nem tudja jelentős mértékben fejleszteni. A Maple szoftver 

ebben is segíthetné (térhatású ábrák készítése, forgatása) diákjainkat. 

Mivel grafikonokat készíteni és elemezni, számításokat végezni, képleteket használni nem 

csak a matematikában, hanem más természettudományos tantárgyak esetében is kell, így a 

szoftver alkalmazása ezeknek a tantárgyaknak a tanulását-tanítását is könnyebbé tehetné. 

Segítségével szimulációs programok, különböző animációk készíthetők, amelyekkel a tanórák 

színesebbé, a tanulás könnyebbé tehető.  
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KATONAI ALAPISMERETEK PROGRAMJA 

 

Bibliai alapvetés 

 

Az Újszövetség legfontosabb tanítása, az Isten és az embertársak iránti elkötelezett szeretet, 

mindenkit arra hív, hogy életvezetésében feltétlen törekedjen az isteni parancs betartására, s 

szánt szándékkal kárt ne okozzon senkinek. Embertársaink testi és lelki egészségnek, Isten-

képmási voltának megóvása első rendű feladatunk. Ezen eszmény továbbadása a keresztény 

pedagógiai alapvető feladata. A honvédelmi képzés sem nyugodhat más alapokon 

intézményünkben, sőt, ha lehet, még nagyobb hangsúllyal kell képviselni a szeretet-elvet. A 

szeretet-elv ebben az értelemben végtelen elfogadást jelent, ugyanakkor pontos határokat is 

szab: mindent el kell utasítani, ami az Istentől eltávolítja az embert. Így tett Jézus is, amikor a 

pusztai megkísértés során háromszor is szembefordult a Sátánnal, aki Istentől akarta 

elszakítani. De így került sor a kufárok kiűzésére is az „Atya házából”, arról a szent helyről, 

ahol Isten és ember kapcsolatát veszélyeztették az isteni törvényeket figyelmen kívül hagyó 

kereskedők. Jézus küzdelme világos példát ad, mivel szemben kell fellépni, akár erélyesebben 

is. Ugyanakkor még a vele szemben fellépőket is megvédi, s közvetlen tanítványát is 

rendreutasítja, amikor a személye ellen irányuló cselekedet az isteni rendelés beteljesülését 

szolgálja: Péter Jézust védve ragad kardot, s vágja le a Getszemáni kertbe elfogására érkező 

egyik törvényszolga fülét, azonban Jézus a fegyver használatát ekkor nem tartja 

elfogadhatónak, s meggyógyítja a sérültet.  

A mindennapi életünkben talán nem mindig könnyű dönteni, mi az, ami Isten felé visz, 

s mi az, ami eltérít tőle, azonban épp az alapos lelki felkészülés egészíti ki a test megedzését, 

hogy a legváratlanabb, legnehezebb helyzetekben is mindig e magasabb szempont álljon 

előttünk. Így történhetett, hogy – némiképp talán meglepő módon, hisz bizonyosan sokan, 

sokszor mutatták ki hitüket, mégis – egy római százados, egy katona szavai lettek azok az 

újszövetségi mondatok, amelyeket a szent liturgia egyik kulcsmondata visszhangoz: „Uram, 

nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az 

én szolgám!” Az a katona, aki a rend és fegyelem világában, az élet mindenkori 

veszélyeztetettségének és a kikerülhetetlen halálnak tudatában él, a legfontosabbat értette 

meg: Isten mindenek felett Úr. Ez a tapasztalat épp az az emberi határhelyzetekben 

megnyilvánuló lehetőség, amely a transzcendencia felé való megnyílást állítja a figyelem 

középpontjába. 

 Fontos kiemelni, hogy a magyarság sajátos történelmi helyzete, a nyugat és a kelet 

világa közötti összekötő szerepe, néha békés közvetítésként, de többnyire súlyos küzdelmeket 

jelentő védelmező hivatásként határozta meg őseink mindennapjait. A múltunk legjelesebb 

eseményeiben az Istennel és Istenért elképzelt életet tekintették elődeink az egyetlen igaz 

útnak. A sok „vitézségről példát” adó példaképek közül kiemelkedik Szent László, a 

Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye védőszentje is, aki hercegként, majd magyar királyként 

jeles hadi tettei során számos alkalommal nemcsak testi erejéről, kiváló hadászati 

ismereteiről, hadi lélektani érzékéről tett tanúbizonyságot, hanem szellemi, lelki nagysága, 

vallásos elmélyülése csodatételekben nyilvánult meg. Szent László az intézményükben 

folytatott honvédelmi képzés égi patrónusa. 

 

Szakmai program 

 

Az 5. Bocskai Lövészdandár és a Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye között létrejött 

együttműködési szerződés alapján intézményünkben felmenő rendszerben indul meg a 

honvédelmi alapismeretek oktatása. A személyi feltételeket az együttműködési megállapodás 
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szerint a Honvédelmi Minisztérium támogatásával és szakmai irányításával a Dandár 

biztosítja. Intézményünk a képzést az alábbi módon vezeti be: 

A képzés elvi váza és óraszámai (a bevezető év után a rendszer finomítása és a változások 

rögzítése szükséges): 

7. A/9. D osztályok szakkör, illetve szabadon választható előkészítő képzés (havi 1 alkalom a 

laktanyában elméleti, havi 1 alkalommal gyakorlati képzés az iskolában) 

8. A évfolyam: kötelezően választható óra (heti 1 óra elmélet, havi 1 foglalkozás gyakorlat) 

9-10. évfolyam ALAPOZÓ KÉPZÉS: órarendi képzés heti 2 óra (1 óra elmélet, 1 óra erőnléti 

oktatás, havi 1 alkalommal laktanyai képzés) 

11-12. évfolyam: órarendi képzés heti 2 óra (érettségi tananyagnak megfelelő felkészítés + 

havi 1 alkalommal erőnléti képzés, esti edzéseken havi 4 alkalom részvétel kötelező) 

A képzés a 12. évfolyamon érettségivel zárul. 

Amennyiben megfelelő számú érdeklődő mutatkozik, akkor a honvédelmi alapismeretekre 

épülő szakképzés bevezetését is elképzelhetőnek tartjuk. 

 A képzés a Honvédelmi Minisztérium által gondozott szakmai anyagra épül. 

Mellékletben található a Minisztérium által kidolgozott kerettanterv, amely alapján készül 

majd intézményünk helyi tanterve. A Minisztérium készítette el a tananyag átadását elősegítő 

tankönyvet is (digitális változat: http://www.katonasuli.hu/cikk/340/katonai_alapismeretek). 

 

A Katonai alapismeretek tantárgy oktatásának elvi menete 

(A honvédségi szakemberek elfoglaltságától függően változhat) 

 

Osztály Képzési forma Helyszín Időpont 

7.A-9.D SZAKKÖR   

 Elmélet Bocskai-

laktanya/Iskola 

Délután, megbeszélés szerint 

Havi 1 alkalommal 

 Speciális erőnléti 

képzés 

Iskola Havi 1 alkalom 

Kedd 13,45-15,00 

8. A BEVEZETŐ 

PROGRAM 

Iskola/Bocskai  

 

 Elmélet Iskola Órarendi órában 

 Speciális erőnléti 

képzés 

Iskola Havi 1 alkalom 

Kedd 13,45-15,00 

9.A-10.D 

10.A-

11.D 

ELŐKÉSZÍTŐ 

 

Iskola/Bocskai 

 

 

 Elmélet  A Bocskai Havi 1 alkalom 

 Speciális erőnléti 

képzés 

Iskola Havi 1 alkalom/3 óra 

 

 Elmélet B Iskola Havi 2 alkalom 

Kedd 7. óra 

11.A-

12.D 

12.A-

13.D 

KATONAI 

ALAPISMERETEK 

  

 Speciális erőnléti 

képzés 

Iskola Havi 1 alkalom/3 óra 

 

 Elméleti képzés Iskola Órarendi óra/heti 2 tanóra 

 Erőnléti képzés Iskola Havi 4 alkalom szabadon választott 

időpontban (Széll Gábor edzése) 

http://www.katonasuli.hu/cikk/340/katonai_alapismeretek
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A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÁLTAL GONDOZOTT ÉS 

JÓVÁHAGYOTT SZAKMAI ANYAG 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERETTANTERV 

A KATONAI ALAPISMERETEK TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ 

A 9-12. ÉVFOLYAMON 

 

 

 

 

 

 
Célok és feladatok 

 

A katonai alapismeretek tantárgy célja és feladata, hogy a középiskolás diákok 

 

motiváltak legyenek a hivatásos katonai pálya választására, az ehhez szükséges ismeretek és 

képességek elsajátítására 

 

megismerjék a katonai pálya legjellemzőbb tevékenységeit 

 

megismerkedjenek a honvédelem és a hadsereg politikában, gazdaságban, társadalomban és 

kultúrában betöltött szerepével a múltban, a jelenben és a jövőben 

 

a valóságnak megfelelő, életszerű és eleven kép alakuljon ki bennük a szerződéses és a 

hivatásos katona tevékenységéről, életéről, problémáiról és sikereiről 

 

elsajátítsák a katonai feladatok végzéséhez szükséges alapismereteket és képességeket 

 

megismerkedjenek a katonai feladatokkal összefüggő legfontosabb jogi dokumentumokkal   

 

legyenek elképzeléseik arról, mik azok az új feladatok és új kihívások, amelyekkel a 

honvédelemért dolgozók következő nemzedékének kell majd megbirkóznia 

 

lássák, milyen perspektívák nyílhatnak meg egy fiatal előtt a hadseregben 
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képet kapjanak arról, hogy a katonai feladatok magas szintű elsajátításához a későbbiekben 

még mi mindenről kell majd tanulniuk, illetve milyen gyakorlati képességekre és tudásra kell 

majd szert tenniük 

 

rendelkezzenek információval a katonai pályákkal összefüggő továbbtanulás lehetőségeiről. 

ÓRAELOSZTÁS 

Évfolyam Fejezet Fejezet megnevezése Óraszám 

9. évfolyam A) FEJEZET   
A Magyar Köztársaság biztonság- és 

szövetségi politikája 
36  

10. 

évfolyam 
B) FEJEZET   Térkép- és tereptani alapismeretek 36  

11. 

évfolyam 
C) FEJEZET   Általános katonai ismeretek  72  

12. 

évfolyam 

D) FEJEZET   
A Magyar Köztársaság honvédelmének 

felépítése és szabályozása 
36  

E) FEJEZET   Egészségügyi ismeretek 18  

Felkészülés az érettségire 10 

Összesen: 208 

  

 

9. évfolyam 

 

 

A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 

 

Belépő tevékenységformák 

 

A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete 

Érvek és ellenérvek gyűjtése csoportmunkában a biztonságpolitikával összefüggő 

döntésekről: pl. védelmi kiadások, válságkezelésben való részvétel, nemzetbiztonsági 

stratégia. 

Érvelő szónoklat tartása biztonságpolitikai témákkal kapcsolatban.  

Közös vitákban való részvétel a biztonságpolitikával összefüggő kérdésekről: pl. mi jelent 

potenciális veszélyt hazánk biztonságára; milyen előnyei és hátrányai vannak a katonai 

szövetségekben való részvételének. 

A biztonságpolitikával összefüggő fogalmak (pl. biztonsági kihívás, globalizáció, katonai és 

nem katonai fenyegetések, katonai stratégia, NATO, terrorizmus) rendszerezése, magyarázata 

és helyes alkalmazása. 

Az aktuális nemzetközi helyzet értékelése a biztonságot veszélyeztető és erősítő tényezők 

szempontjából. 

Önálló kérdések megfogalmazása a biztonságpolitikai problémákkal kapcsolatban.  

 

A Magyar Honvédség 

A Magyar Honvédség felépítése, a biztonságpolitikai kihívások és a gazdasági lehetőségek 

közötti összefüggések bemutatása. 
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A Magyar Honvédség szervezeteinek csoportosítása feladataik szerint. 

Magyarázó ábra készítése a Magyar Honvédség szervezeti felépítéséről. 

Információkeresés az Interneten a Magyar Honvédséggel összefüggő témákról. 

Térképek segítségével annak megfigyelése és bemutatása, hogy milyen változások 

jellemezték a magyar haderő alakulatainak földrajzi elhelyezkedését az elmúlt évtizedekben. 

A katonai kötelékek közötti hasonlóságok és különbségek összegyűjtése. 

Példák keresése és bemutatása a fegyvernemek közötti sikeres együttműködésekről. 

Annak bemutatása, hogy a lövész és a harckocsizó kötelékek feladatai hogyan egészítik ki 

egymást. 

Történelmi példák megismerése és elemzése a lövész és a harckocsizó alakulatot tevékenysége 

szempontjából. 

Történelmi példák gyűjtése a harci támogató egységek jelentőségének bizonyításához. 

Egy konkrét támogatási feladat megtervezése (támogató erők nagyságának és típusainak 

kiválasztása, a támogató feladatainak meghatározása és összehangolás). 

A logisztika fogalmának értelmezése a katonák tevékenységében. 

Összefoglaló táblázat készítése a szerződéses katonák kiképzéséről (szakaszai, típusai, 

feladatai). 

Információk és képek gyűjtése, rendszerezése a Magyar Honvédség nemzetközi missziókban 

való részvételéről. 

Csoportmunkában történő felkészülés egy olyan vitára, amely a honvédség nemzetközi 

missziókban való részvételével foglalkozik. 

 

Korunk háborúinak jellemzői 

Példák gyűjtése és bemutatása arról, hogy a modern technika és technológia milyen hatást 

gyakorolt a harcászatra. 

A technikai változások, a fegyvernemek szerepe és a hadviselés módja közötti összefüggések 

megfogalmazása és bemutatása. 

A technikai fejlődés értékelése aszerint, hogy melyik fegyvernem területén hozta a 

legnagyobb és legjelentősebb változásokat. 

A „hálózatos hadviselés” jelentőségének csoportmunkában történő megvitatása: az ezzel 

összefüggő változások fontossági sorrendben történő bemutatása. 

A jövő lövész katonájának (fegyverzet, felszerelés, kiképzés) megtervezése. 

Az amerikai és a magyar gyalogsági zászlóalj összehasonlítása. 

A század és a zászlóalj tevékenység összehasonlítása konkrét példák alapján. 

A leghíresebb különleges egységek összehasonlítása (feladataik, összetételük, fegyverzetük, 

kiképzésük stb.). 

A legkorszerűbb vadászrepülők és harckocsik összehasonlítása technikai adataik alapján. 

Következtetések levonása ezekből arra, hogy a harcban melyik lenne sikeresebb.   

 

A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete 

 

Témakörök Tartalmak 

Biztonsági kihívások a 

világban, a globalizáció és 

annak hatásai 

 

1. Mik jelenthetnek biztonsági kihívást egy ország számára? 

2. Melyek a biztonsági kihívások típusai? 

3. Mit értünk a globalizáció fogalma alatt? 

4. Milyen hatással van a globalizáció a biztonságra? 

 

A hazánkat fenyegető 

biztonságpolitikai tényezők és 

 

1. Melyek a biztonságot fenyegető katonai és nem katonai 
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kockázatok tényezők? 

2. Fenyegetik-e hazánkat a biztonságot fenyegető katonai 

kockázatok? 

3. Melyek a hazánk biztonságot fenyegető nem katonai 

kockázatok? 

 

A Magyar Köztársaság 

Nemzeti Katonai Stratégiája 

 

1. Mi a stratégia fogalma és mi a szerepe?  

2. Milyen elemekből áll a Magyarország biztonságát érintő 

stratégiák rendszere? 

3. Melyek a katonai stratégia általános jellemzői? 

4. Mit tartalmaz a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai 

Stratégiája? 

 

A NATO létrejötte, 

bővítésének állomásai 

 

1. Mik voltak a NATO létrejöttének okai?  

2. Mit jelent a kollektív védelem és a kollektív biztonság 

fogalma?  

3. Hogyan bővült a NATO szerepköre? 

4. Melyek volt a NATO bővítésének eddigi állomásai? 

 

A NATO fontosabb szervei és 

működésének jellemzői 

 

1. Hogyan működik a NATO? 

2. Mit jelent a konszenzus fogalma? 

3. Milyen eszközök állnak a NATO rendelkezésére? 

4. Melyek a NATO legfontosabb szervei? 

 

A NATO feladatai a 21. 

század első évtizedében 

 

1. Hogyan változott a NATO? 

2. Mik az „out of area” missziók?  

3. Melyek NATO előtt álló új típusú kihívások? 

 

Aterrorizmus elleni küzdelem 

 

1. Mi a terrorizmus? 

2. Kit fenyeget a terrorizmus? 

3. Milyen eszközökkel küzd a világ a terrorizmus ellen? 

4. Mi a szerepe a katonáknak a terrorizmus elleni 

küzdelemben? 

 

Az Európai Unió létrejötte, 

bővítésének állomásai 

 

1. Mi az Európai Unió, és mi az európai integráció? 

2. Hogyan jött létre az Európai Unió? 

3. Hogyan fejlődött az európai integráció? 

4. Hogyan bővült ki az Európai Unió? 

 

Az Európai Unió biztonság- és 

védelem politikája 

 

1. Mit jelent az Európai Unió közös kül- és 

biztonságpolitikája? 

2. Miért van szüksége az Európai Uniónak biztonság- és 
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védelempolitikára? 

2. Hogyan jött létre és hogyan fejlődött az európai biztonság- 

és védelempolitika? 

 

Az Európai Unió válságkezelő 

tevékenysége 

 

1. Mit jelent a válság és annak kezelése? 

2. Mi jellemzi az Európai Unió válságkezelését? 

3. Milyen válságkezelő műveleteket hajtott és hajt végre az 

Európai Unió? 

 

Az ENSZ tevékenysége a 

válságövezetekben 

 

1. Miért van kitüntetett szerepe az ENSZ-nek a nemzetközi 

biztonságban? 

2. Mi jellemzi az ENSZ válságkezelését? 

3. Milyen válságkezelő műveleteket hajtott és hajt végre az 

ENSZ? 

 

 

A Magyar Honvédség 

 

Témakörök Tartalmak 

A Magyar Honvédség 

felépítése és vezetése 

 

1. Mi határozza meg a Magyar Honvédség felépítését?  

2. Milyen szervezeti elemekből áll?  

3. Milyen alakulatai vannak? 

4. Alkalmazhatóság szempontjából hogyan oszlanak meg 

ezek a szervezetek? 

 

A katonai kötelékek jellemzői 

 

1. Mi a katonai kötelék?  

2. Milyen szintű kötelékek léteznek?  

3. Milyen szintű kötelékek vannak a Magyar Honvédségben?  

4. Milyen kötelék a raj, a szakasz, a század, a zászlóalj, a 

dandár és milyen jellemzőik vannak? 

 

A harci erők felosztása és 

feladatai 

 

1. Mi a harci erők feladata? 

2. Milyen kötelékek tartoznak ebbe a kategóriába?  

3. Milyen lövész kötelékek léteznek?  

4. Milyen feladatokat végezhetnek?   

5. Mire alkalmasak a harckocsizó kötelékek? 

 

A harci támogató erők 

felosztása és feladatai 

 

1. Melyek a harci támogató erők?  

2. Mire alkalmasak?  

3. Milyen erők tartoznak közéjük?  

4. Mi az egyes erők feladata?   

 

A harci kiszolgáló-támogató  



67 

 

Témakörök Tartalmak 

erők felosztása és feladatai 1. Mit jelent a harci-kiszolgáló támogatás?  

2. Milyen feladatokat foglal magában ez a tevékenység?  

3. Kik hajtják végre?  

4. Mi a logisztika jelentése, feladata?  

5. Milyen feladat az elhelyezés? 

 

A szerződéses katonák 

kiképzése 

 

1. Milyen területekből ál a szerződéses katonák kiképzése?  

2. Mi az egyes területek célja?  

3. Milyen fogásokat és eljárásokat kell megtanulni a 

különböző területeken? 

 

A Magyar Honvédség 

részvétele NATO missziókban 

 

1. Milyen NATO missziókban vesz részt a Magyar 

Honvédség?   

2. Mi ezeknek a misszióknak a lényege?  

3. Milyen erővel veszünk bennük részt?  

 

A Magyar Honvédség 

részvétele az ENSZ 

békefenntartó misszióiban 

 

1. A NATO kötelékében végrehajtott békeműveleteken kívül 

még milyen missziókban veszünk részt?  

2. Melyik misszióban milyen szerepet vállalnak a MH erői?  

3. A föld mely pontjain hajtanak végre a MH katonái 

missziós feladatot? 

 

 

Korunk háborúinak jellemzői 

 

Témakörök Tartalmak 

A modern háborúk jellemzői 

 

1. Mit jelent a modern hadviselés?  

2. Milyen változások várhatók a jövőben a hadviselés terén? 

3. Milyen hatással van a harcászatra és az egyes 

fegyvernemekre a modern technológia? 

 

Egy USA szárazföldi zászlóalj 

felépítése és jellemzői vonásai 

 

1. Hogyan épül fel egy amerikai zászlóalj?  

2. Milyen szervezeti elemei vannak?  

3. Milyen feladatokat látnak el az egyes csoportosítások? 

 

A különleges egységek 

jellemzői és feladatai 

 

1. Mitől különleges egy egység?  

2. Melyek a leghíresebb különleges kötelékek?  

3. Mikor alakultak ki és mi jellemző rájuk? 

 

Modern haditechnikai 

eszközök 

 

1. Milyen modern technikai eszközökkel rendelkeznek a 

fejlett haderők?  

2. Mely országokban vannak rendszeresítve?  
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3. Milyen fő jellemzőik vannak? 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete 

 Mutassa be korunk legfontosabb biztonságpolitikai kihívásait. 

 Nevezze meg, hogy hazánk mely politikai és katonai szövetségek tagja. 

Mutassa be a terrorizmus elleni harc nehézségeit. 

Mutassa be, miként tud az ENSZ segíteni abban, hogy egy politikai konfliktus két vagy több 

ország között ne robbantson ki háborút. 

  

A Magyar Honvédség 

 

Nevezze meg a katonai szervezeteket tevékenységük helye és jellege szerint csoportosítva. 

Sorolja fel a legfontosabb katonai kötelékeket nagyságuk szerinti emelkedő sorrendben. 

 Mutassa be, mik a Honvéd Vezérkar főnökének feladatai. 

Sorolja fel a lövész és a harckocsizó kötelékek legfontosabb feladatait. 

Mutassa be, milyen kötelékek tartoznak a harci támogató erőkhöz. 

Mutassa be, melyek a katonai képzés fő területei. 

 

Korunk háborúinak jellemzői 

Mutasson be néhány példát a legkorszerűbb technika és technológia katonai célú 

alkalmazására. 

Mutassa be, milyen feladatokra érdemes használni egy lövész szakaszt, egy lövész századot és 

egy lövész zászlóaljat. 

Ismertesse röviden a speciális egységek tevékenységét. 

10. évfolyam 

 

Térkép- és tereptani alapismeretek 

Belépő tevékenységformák 

 

Tereptani alapismeretek 

Példák említése arra, amikor egy csata vagy egy hadjárat sorsát a terep adottságai jelentősen 

befolyásolták, és amelyek fontosak voltak a harc kimenetele szempontjából. 

A terep domborzati elemeinek értékelése a katonák terepi tevékenységének, kiemelten a 

menetek és a manőverek, valamint a megfigyelés és a rejtőzés szempontjából. A földfelszín 

folyó- és állóvizei jellemzőinek vizsgálata a szárazföldi erők terepi mozgására való tekintettel. 

A növényzet jellemzőinek elemzése abból a szempontból, hogy hogyan jelenthet rejtőzési 

lehetőséget a katonák elhelyezési körleteinek kialakításakor, hogyan akadályozhatja a 

mozgást, hogyan nehezíti meg a tájékozódást. 

Példákon keresztül annak bemutatása, hogy a talaj milyen módon befolyásolja a szárazföldi 

csapatok úton kívüli mozgását, manővereit, a tűzeszközök hatásfokát, valamint a műszaki 

munkálatokat. 

Annak elemezése és konkrét példán keresztül történő bemutatása, hogy a szárazföldi, vízi és 

légi közlekedés létesítményei, egy adott térség közlekedési hálózatának fejlettsége milyen 

módon befolyásolja a csapatok mozgását. 



69 

 

Csoportmunkában egy-egy terepelem részletes elemzése a járhatóság, a megfigyelés és a 

rejtőzés szempontjából. 

Egyénileg összefoglaló táblázat elkészítése a különböző tájtípusok kedvezőtlen és kedvező 

hatásairól a katonai műveletek szempontjából. 

 

Térképismeret 

Annak indoklása, hogy miért kell helyettesítő alakokat alkalmazni a Föld modellezésénél. 

Csoportmunkában a kontinensek határvonalainak felrajzolása egy narancs felületére, majd a 

narancs héját eltávolítva egy sík lapon összeilleszteni a Föld felszínét, így bemutatni a Föld 

helyettesítő felületének lényegét. 

A kezdő meridián jelentőségének megfogalmazása, a dátumvonal jelentése és jelentősége a 

rajta történő áthaladáskor. 

A térképészetben alkalmazott három vetülettípus a síkvetületek, a kúpvetületek és a 

hengervetületek összehasonlítása. 

A méretarány értelmezése, a különböző méretarányú térképek összehasonlítása a felhasználás 

célja szerint. 

Annak indoklása, hogy az UTM vetület esetében a henger palástjára egyszerre miért csak egy 

6° szélességű sáv képezhető le a két szélső meridián (m1, m2) között. 

Egy adott pont UTM koordinátájának [34T 456789mE 5678901mN] a jelentése, az 

alkalmazott jelölések és a felírt számok sorrendiségének magyarázata. 

Annak indoklása, hogy miért kell feltüntetni egy földrajzi koordinátánál, hogy melyik 

féltekére vonatkozik. 

Annak indoklása, hogy miért nem lehet öt számjegy egy MGRS azonosító harmadik 

adatpárjában. 

Annak bemutatása, hogy honnan kezdődik a GEOREF szegmenseket kialakító oszlopok és 

sorok betűjelölése, valamint alapesetben hány karaktert tartalmaz egy GEOREF azonosító. 

A pontszerű jelek koordináta levételi pontjának meghatározási módjai. 

A tengerszintfeletti magasság értelmezni, és kapcsolata a Balti alapszinttel. 

A fő-, a mellék-, és a kiegészítő szintvonalak bemutatása. 

Annak indoklása, hogy miért nem egyezik meg a nagy méretarányú (M≥1:10 000) térképek 

szelvényezése a kisebb méretarányúakéval. 

 

Tájékozódás a terepen 

A mágneses északi irány meghatározására alkalmas eszköz saját eszköz készítése. 

A tájolók és az egyszerű iránytűk közötti különbségek felsorolása. 

Az álló helyzetből és a mozgás közben végzett tájékozódás összehasonlítása. 

A földrajzi, a mágneses és a hálózati északi irányok értelmezése, és a köztük lévő 

összefüggések magyarázata. 

A térkép tájolási módszerek összehasonlítása egymással. 

Csoportmunkában összehasonlítani az álláspont meghatározás öt módszerét, felsorolni 

előnyüket és hátrányukat. 

Különböző szempontok alapján csoportosítani a Föld körül keringő műholdakat, és 

összefüggést keresni a műholdak funkciója és a Földtől mért keringési távolságuk között. 

Annak indoklása, hogy miért kell négy műhold jelének vétele a háromdimenziós 

helymeghatározáshoz. 

 

Azon a tényezők felsorolása és rendszerezése, amelyek zavarhatják, vagy akadályozhatják a 

GPS jelek vételét, illetve magát a helymeghatározást. 

A GPS alapú helymeghatározási és navigációs feladatok közötti különbségek bemutatása. 
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Tereptani alapismeretek 

 

Témakörök Tartalmak 

A terep alkotóelemei 

 

1. Miért fontos a terep sajátosságainak ismerete a katonák 

számára? 

2. Milyen meghatározó elemekre bontható a terep? 

3. Mely sajátosságai lényegesek katonai szempontból az 

egyes terepelemeknek? 

 

Terep- és tájtípusok 

 

1. Mely jellemzők alapján osztályozhatjuk a terepet? 

2. Milyen jellemző tájtípusokkal találkozhatunk a terepen, és 

ezek hogyan hatnak a katonai tevékenységekre? 

3. Milyen kapcsolatban állnak egymással a hegységek és a 

növényzet? 

 

 

 

 

Térképismeret 

 

Témakörök Tartalmak 

Vetületi alapismeretek 

 

1 Milyen helyettesítő geometriai formákkal modellezhető a 

Föld? 

2. Mi a vetületek szerepe a térképészetben, és milyen típusai 

vannak? 

3. Milyen térképi vetületeket alkalmaznak a katonai célú 

térképekhez? 

4. Milyen vonalakból áll a földrajzi fokhálózat? 

 

Az UTM vetület 

koordinátarendszere 

 

1. Hogyan határozhatjuk meg pozíciónkat az UTM 

hengervetület egy 6 fokos sávján? 

2. Miből tevődnek össze a pontok UTM koordinátái? 

3. Milyen szabályokra kell ügyelnünk a koordináták 

leírásakor? 

 

A földrajzi koordinátarendszer 

 

1. Milyen módszerrel határozható meg egy pont helyzete a 

gömb felületén? 

2. Hogyan jelennek meg a földrajzi fokhálózat vonalai a 

topográfiai térképeken? 

3. Hányféleképpen és hogyan írható le szabályosan egy pont 

földrajzi koordinátája? 

 

Az MGRS azonosító rendszer 
 

1. Milyen sík koordinátarendszerre épülő pozíció megjelölést 
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alkalmaznak a katonai gyakorlatban? 

2. Miben tér el a katonai keresőhálózat alkalmazása az UTM 

koordinátarendszertől? 

3. Miként függ a keresőhálózati értékek számjegyeinek 

hossza a pozíció meghatározásának pontosságától? 

 

A GEOREF azonosító 

rendszer 

 

1. Milyen földrajzi fokhálózatra épülő pozíció megjelölést 

alkalmaznak a katonai gyakorlatban? 

2. Miben tér el a földrajzi vonatkozási rendszer alkalmazása a 

földrajzi koordinátarendszertől? 

3. Hogyan adható meg egy pont helyzete GEOREF azonosító 

alkalmazásával? 

 

Egyezményes jelek, jelkulcsok 

 

1. Mi az egyezményes jelek szerepe a térképészetben? 

2. Hogyan függnek össze az ábrázolt tereptárgyak az őket 

szimbolizáló térképjelekkel? 

3. Mi a jelkulcs tartalma? 

 

A domborzat ábrázolása a 

topográfiai térképeken 

 

1. Hogyan jelenítik meg a topográfiai térképek a 

domborzatot? 

2. Milyen pontokat kötnek össze a szintvonalak? 

3. Mi az abszolút és a relatív magasság? 

4. Milyen típusai vannak a szintvonalaknak, és hol 

alkalmazzuk őket? 

 

A topográfiai térképek 

szelvényezése 

 

1. Hogyan jeleníthetők meg nagy kiterjedésű területek a 

korlátozott méretű topográfiai térképek szelvényezési 

rendszerével? 

2. Miként függnek össze a térképi méretarányok a térképek 

szelvényméreteivel? 

3. Mi a szelvényszám és hogyan határozható meg általa a 

térképen ábrázolt terület földrajzi helye? 

 

 

Tájékozódás a terepen 

 

Témakörök Tartalmak 

A terepi tájékozódás alapjai 

 

1. Mit jelent a tájékozódás a katonai műveletek 

szempontjából? 

2. Hogyan tájékozódunk álló helyzetből és mozgás közben? 

3. Milyen eszközök segíthetik elő a tájékozódást? 

4. Mely természeti jelenségek alkalmazhatók világtájak 

meghatározására? 

5. Mi a szerepük a térképeknek, légi felvételeknek a 
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tájékozódásban? 

 

Tájékozódás a terepen 

térképpel 

 

1. Melyek a terepi tájékozódás lényeges műveletei? 

2. Milyen módszerekkel történhet az álláspont 

meghatározása? 

3. Mely eszközök szükségesek az álláspont 

meghatározásához? 

 

A globális helymeghatározás 

elve 

 

1. Hogyan fejlődött ki a tájékozódás képessége a nyílt vízi 

hajózásban? 

2. Milyen lehetőségeket biztosít a globális műholdas 

helymeghatározás a navigációban? 

3. Mely szegmensekből épül fel a GPS, és mit kell ezekről 

tudni? 

4. Mi a GPS alapú helymeghatározás elve? 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

Tereptani alapismeretek 

Sorolja fel, mely elemekre bontható a terep! 

Ismertesse az egyes terepelemek meghatározó tulajdonságjegyeit! 

Milyen tényezőktől függ a vizek akadályjellege? 

Sorolja fel a domborzati elemek három fő csoportját! 

Sorolja fel a terep hét meghatározó terepelemét! 

Ismertesse, hogy lakosságuk száma és kiépítettségük szerint milyen településeket 

különböztetünk meg! 

Mutassa be az árkolt vidék és a dombvidék közös, illetve eltérő jellemzőit! 

Milyen szintkülönbség jellemző a középhegységre? 

 

Térképismeret 

Határozza meg egy tetszőleges elem UTM koordinátáit 1:50 000 méretarányú topográfiai 

térképen! 

Hogyan nevezzük a 0° értékű szélességi és hosszúsági kört? 

Sorolja fel a közepes méretarányú térképeket! 

Ismertesse, hogy mit jelent egy adott pont UTM koordinátájában a 34T adat! 

Ismertesse, hogy mit jelent egy meghatározott pont földrajzi koordinátájában az E jelölés! 

Fogalmazza meg az MGRS azonosító rendszer lényegét! 

Indokolja meg, hogy miért nem lehet öt számjegy egy MGRS azonosító harmadik 

adatpárjában! 

Ismertesse, hogy alapesetben hány karaktert tartalmaz egy GEOREF azonosító! 

Mutassa be egy példán, hogy mi a méreten felüli ábrázolás, és hogyan érinti az egymás 

mellett futó vonalas jeleket! 

Igaz-e az az állítás, hogy a szintvonalak egymást nem keresztezhetik? Indokolja válaszát! 

Írja le, hogy Magyarország területe milyen jelölésű egymilliós szelvényekre esik! 

Számítsa ki, hogy hány darab 1:25 000 méretarányú térképlap esik egy egymilliós szelvényre! 
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Tájékozódás a terepen 

 

Tűzzön ki egy megadott azimutértéket 39/49 M tájolóval! 

Határozza meg a földrajzi északi irányt a Nap állásából! 

Hogyan tudja meghatározni egy tereptárgy távolságát a 7× 40-es EDF távcsővel? 

Határozza meg a vonásképlettel egy tereptárgy látható méretét vonásban! 

Tájolja a térképet a földrajzi észak irányára a 39/49 M tájolóval! 

Azonosítsa egy tereptárgy helyét a térképen vonalzóval! 

Sorolja fel az álláspont hátrametszéssel történő meghatározásának lépéseit! 

Jellemezze a NAVSTAR GPS rendszert! 

Sorolja fel a GPS vezérlő szegmensének feladatait! 

Soroljon fel a GPS gyakorlati alkalmazási lehetőségei közül négyet! 

 

11. évfolyam 

 

Általános katonai ismeretek 

 

Belépő tevékenységformák 

 

Az általános harcászat alapfogalmai 

Példák segítségével nyomon követni a harc helyének és szerepének változását a történelem 

során. 

Csoportmunkában a lezajlott háborúk tapasztalatai alapján megfogalmazni a harc általános 

törvényszerűségeit. 

Példán keresztül bemutatni egy katonai szervezet harci lehetőségeit meghatározó 

összetevőket. 

A védelem és a támadás méreteinek értelmezése és indoklása szakasz és század szinten. 

Példák segítségével bemutatni és értelmezni a katonák feladatait a harcban. 

Indokolni a katonák harcmezőn történő mozgását. 

 

A béketámogató műveletek alapjai 

Csoportmunkában összegyűjteni, hogy egy háborúban mit tudnak tenni a katonák a civil 

lakosság élete és biztonsága érdekében. 

A modern kor háborúiból és válságövezeteiből példák segítségével megfogalmazni a nem 

háborús műveletek lényegét és összetevőit. 

Példák segítségével bemutatni a békefenntartó eljárásmódokat. 

 

A lőelmélet alapjai 

A lőszerek fejlődésének bemutatása a történelem során. 

A gyalogsági fegyverek lőszereinek felosztása és felépítése. 

A fizikából eddig tanultak felhasználásával értelmezni a lövedék röppályáját, valamint a 

röppályaelemeket. 

A lövés jelenségének és időszakainak bemutatása. 

 

Túlélési ismeretek 

 

Csoportmunkában annak megvitatatása, hogy milyen esetekben kerülhet egy átlagember 

túlélési helyzetbe. 
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Példák segítségével annak bemutatatása, hogy a katonát rendkívüli helyzetekben milyen 

hatások érhetik. 

Filmélmények, olvasmányok felhasználásával az amerikai hadseregben oktatott túlélési 

stratégiát bemutatása és elemzése. 

A túlélő felszerelés összeállításának szabályai, a felszerelés elemeinek bemutatása. 

A különböző menedéktípusok elkészítésének bemutatása, annak megvitatása, hogy hogyan 

lehet ezeket elkészíteni és alkalmazni a mindennapi életben. 

A tűzgyújtási módszerek és eszközök megismerése, az alkalmazás lehetőségei a mindennapi 

életben. 

A víznyerés és víztisztítás praktikus módszereinek megismerése. 

A természetből történő élelemszerzés fogásai, és szabályai. 

A katonák álcázásának és rejtőzködésének szabályai. 

Csoportmunkában egy konkrét túlélési helyzet teendőinek megtervezése. 

 

 

ABV védelmi alapismeretek 

Csoportmunkában felkészülés egy olyan vitára, amely bemutatja milyen következményekkel 

járt a nukleáris fegyverek kifejlesztése. 

Az atomfegyverek elterjedését megakadályozó nemzetközi egyezmények bemutatása, napjaink 

problémái az atomfegyverek terjedése területén. 

A Japánra ledobott atombombák hatásainak elemzésével a nukleáris fegyverek pusztító 

hatásainak bemutatása. 

Csoportmunkában az emberi szervezetre veszélyes fertőző megbetegedések összegyűjtése. 

A biológiai fegyverek bemutatása, alkalmazásuk eszközei, és az ellenük történő védekezés 

lehetőségei. 

A vegyi fegyverek általános jellemzői és felosztása. 

A történelemben eddig alkalmazott vegyi fegyverek hatásainak elemzése. 

A mérgező harcanyagok csoportosítása, az egyes mérgező harcanyagok élettani hatásai az 

emberi szervezetre. 

A védekezés lehetőségeinek bemutatása az ABV fegyverek hatásai ellen. 

 

Haditechnikai ismeretek 

Az AK-63D gépkarabély részei, működése és jellemző adatainak bemutatása. 

A 96M P9RC Parabellum pisztoly részei, működése és jellemző adatainak bemutatása. 

A 96M NF támadó és a 93M NF védő kézigránát részei, működése és jellemző adatainak 

bemutatása. 

A T–72-es harckocsi jellemzése és fegyverzetének bemutatása. 

A BTR–80A gyalogsági harcjármű jellemzése és fegyverzetének bemutatása. 

A JAS–39 Gripen vadászrepülőgép jellemzői és technikai adatainak bemutatása. 

A MI–24D harci helikopter jellemzői és technikai adatainak bemutatása. 

Csoportmunkában az egyes haditechnikai eszközök jellemzőinek összehasonlítása a NATO 

tagországok hadseregeinek hasonló haditechnikai eszközeivel. 

 

 

 

Alaki felkészítés 

Az egyenruha jelentéségének, jelentésének bemutatása. 

Csoportmunkában a katonai egyenruhák történelmi fejlődésének nyomon követése. 

Annak bemutatása, hogy a napi életben miért van különös jelentősége az egységességnek és a 

fegyelemnek. 
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Az alakiság fogalmának értelmezése, az alakiság alapfogalmainak bemutatása. 

Az egyénileg végrehajtandó alaki mozdulatok bemutatása és gyakorlása állóhelyben. 

Filmélmények, személyes tapasztalatok alapján a tiszteletadás jelentőségének bemutatása. 

A tiszteletadás, a jelentés és jelentkezés gyakorlása egyénileg. 

Egyénileg felkészülni egy olyan vitára, amely azokat az okokat mutatja be, amelyek a zárt 

katonai alakzatok felbomlásához vezetettek a történelem során. 

A raj sorakoztatásának, valamint a rajkötelékben történő menetelés gyakorlása. 

Csoportmunkában a katonai ünnepségek kialakulásának bemutatása. 

Egy katonai ünnepség forgatókönyvének elkészítése. 

 

Az általános harcászat alapfogalmai 

Témakörök Tartalmak 

A harc fogalma, kategóriái, a 

támadás és a védelem alapjai. 

 

1. Mi a harc fogalma, és melyek a törvényszerűségei? 

2. Mit jelent a csapás, a tűz és a manőver? 

3. Mi tartozik a harci lehetőségek közé? 

4. Mi az összfegyvernemi harc, és melyek a fajtái? 

5. Mi a védelem és a támadás lényege? 

 

A katonák tevékenysége a 

harcmezőn. 

 

1. Melyek a katonák fontosabb kötelmei a harcban? 

2. Hogyan kell mozogni a harcmezőn? 

3. Mikor kell alkalmazni a szökellést és kúszást? 

4. Hogyan kell végrehajtani a rohamot? 

 

 

A béketámogató műveletek alapjai 

Témakörök Tartalmak 

A béketámogatás kialakulása 

és feladatai 

 

1. Milyen helyzetben van szükség békefenntartó erőkre? 

2. Milyen szervezeti keret, jogi háttér biztosítja ezeknek a 

tevékenységeknek, műveleteknek a végrehajtását? 

3. Melyek a legfontosabb békefenntartó műveletek? 

4. Hogyan szabályozzák a békefenntartó erők működését? 

 

A nemháborús műveletek 

felosztása és jellemzésük 

 

1. Mit nevezünk nem háborús műveleteknek? 

2. Milyen tevékenységek tartoznak ide? 

3. Miért katonák végzik? 

4. A katonákon kívül még kik vehetnek részt benne? 

 

Békefenntartó eljárásmódok 

 

1. Milyen eljárásmódokkal és fogásokkal zajlik a 

békefenntartás? 

2. Hogyan hajtják végre a feladatokat az egyes 

eljárásmódokban tevékenykedők? 

3. Milyen tevékenységsort végeznek a végrehajtók az 

igazoltatás során? 

4. Hogyan kísérünk egy konvojt (jármű oszlopot)?  

5. Mi a keresés, kutatás lényege? 
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A lőelmélet alapjai 

 

Témakörök Tartalmak 

A lövész lőszerek felépítése és 

jellemzői 

 

1. Milyen csoportokra oszthatók fel a lövészlőszerek? 

2. Melyek az éleslőszerek és a kisegítő lőszerek? 

3. Milyen részei vannak a 7,62 mm-es 1943 M 

éleslőszernek? 

 

A lövedék röppályájának 

elemei 

 

1. Milyen erők hatnak a lövedékre repülés közben? 

2. Mit értünk röppálya alatt? 

3. Melyek a röppálya legfontosabb elemei? 

 

A lövés 

 

1. Mi a lövés? 

2. Mit tartalmaz a lövés folyamata? 

3. Milyen időszakai vannak a lövésnek? 

 

Túlélési ismeretek 

 

 

 

Témakörök Tartalmak 

A túlélés alapelvei  

 

1. Mi a túlélés? 

2. Hogyan kerülhetsz ilyen helyzetbe? 

3. Milyen nehézségekkel kell szembenézni rendkívüli 

helyzetekben? 

4. Hogyan befolyásolják a különböző körülmények a túlélési 

esélyeket? 

 

Felkészülés rendkívüli 

helyzetekre 

 

1. Miért kell a katonáknak felkészülni a rendkívüli 

helyzetekre? 

2. Miért fontos a megfelelő felszerelés összeállítása? 

3. Miért kell előre tanulmányozni a területet, ahol feladatot 

fogunk végrehajtani? 

 

Menedékkészítés 

 

1. Mikor van szükség menedékre? 

2. Mi ellen kell védelmet nyújtania a menedéknek? 

3. Milyen helyzetekben lehet azonnal szükség menedékre? 

4. Milyen típusú menedékeket lehet készíteni? 

 

A tűzgyújtás módszerei 
 

1. Mire lehet a tüzet használni rendkívüli helyzetekben! 
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2. Mire kell figyelni a tűz helyének kiválasztásánál? 

3. Milyen mesterséges és természetes tűzgyújtó eszközök 

vannak? 

4. Hogyan növelhető a tűz hatékonysága? 

 

A víznyerés módszerei 

 

1. Milyen problémákat okoz napjainkban a tiszta ivóvíz 

hiánya? 

2. Mennyi ivóvízre van szükséged különböző viszonyok 

között? 

3. Honnan juthatsz vízhez? 

4. Mit kell tenni a vízzel, hogy iható legyen? 

 

Élelemszerzés a természetből 

 

1. Mennyi kalóriára van szüksége naponta egy felnőttnek 

átlagos fizikai igénybevétel esetén? 

2. Milyen módszerekkel juthatunk táplálékhoz a 

természetben? 

3. Hogyan lehet meggyőződni egy ismeretlen növény 

fogyaszthatóságáról? 

4. Milyen módokon készítheted el az ételedet? 

 

Az álcázás és rejtőzködés 

szabályai 

 

1. Hogyan kell álcázni magunkat és a felszerelésünket? 

2. Mire kell figyelni a fény álcázásánál? 

3. Hogyan kell észrevétlenül mozogni? 

 

 

 

ABV védelmi alapismeretek 

 

Témakörök Tartalmak 

Nukleáris fegyverek 

 

1. Milyen okok vezettek az első nukleáris fegyverek 

elkészítéséhez 

2. Melyek a legfontosabb magfizikai reakciók? 

3. Mit jelent a láncreakció? 

4. Milyen következményekkel járt az USA és a Szovjetunió 

között kialakult fegyverkezési verseny? 

5. Mely országok birtokolnak atomfegyvert? 

 

Az atomrobbanás pusztító 

tényezői 

 

1. Milyen hatásai vannak a nukleáris robbanásnak? 

2. Mi történik az elektromos készülékekkel? 

3. Hogyan alakul ki a lökőhullám? 

4. Miért veszélyes a robbanás után visszamaradt radioaktív 

szennyeződés? 

5. Mennyi ideig tart a kezdeti áthatoló radioaktív sugárzás 

hatása? 
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A biológiai harcanyagok 

jellemzői és felosztása 

 

1. Lehet-e szabadon és büntetlenül biológiai fegyvert 

gyártani? 

 

2. Milyen célpontjai lehetnek a biológiai fegyverek 

tölteteként alkalmazott kórokozó mikroorganizmusoknak? 

3. Hogyan szaporodnak a vírusok?  

4. Hogyan képesek helyváltoztatásra a baktériumok? 

 

A biológiai harcanyagok 

hatása és alkalmazása 

 

 

1. Milyen hasznos mikroorganizmusokat „használunk fel” 

mindennapi életünkben? 

2. A természetes kórokozók közül mennyi alkalmas biológiai 

fegyver gyártására? 

3. Hogyan válhat a biológiai fegyver a terrorizmus 

eszközévé? 

 

A vegyi fegyverek általános 

jellemzői és felosztása 

 

1. Melyik volt az elsőként tömegesen bevetett „gyilkos” gáz? 

2. Milyen halmazállapotúak lehetnek a mérgező 

harcanyagok? 

3. Hogyan befolyásolja a mérgezés hatását a testtömeg? 

4. Mit lehet szennyezni mérgező harcanyaggal? 

5. Milyen utakon kerülhet be a szervezetbe a mérgező anyag? 

 

A mérgező harcanyagok 

élettani hatásai 

 

1. Milyen típusait lehet megkülönböztetni a mérgező 

harcanyagoknak? 

2. Hol fejtik ki hatásukat a mérgező harcanyagok? 

3. Melyek a „nem halálos” típusú mérgező harcanyagok? 

 

A védekezés lehetőségei az 

ABV fegyverek hatásai ellen 

 

1. Mikor és hogyan lehet védekezni az ABV fegyverek 

hatásai ellen? 

2. Hogyan használhatjuk fel a technika és a tudomány 

vívmányait a védekezés során? 

3. Miért fontos az egyéni magatartás szerepe az ABV-

védelemben? 

 

 

Haditechnikai ismeretek 

 

Témakörök Tartalmak 

Az AK-63D gépkarabély 

részei, működése és jellemző 

adatai 

 

1. Milyen fegyvereket nevezünk gépkarabélynak? 

2. Melyek a gépkarabély fő részei? 

3. Milyen fontosabb technikai adatok jellemzik a 
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gépkarabélyt? 

4. Hogyan működik a gépkarabély egyes és sorozatlövéskor? 

 

A 96M P9RC Parabellum 

pisztoly részei, működése és 

jellemző adatai 

 

1. Mire alkalmas a pisztoly? 

2. Melyek a pisztoly fő részei? 

3. Milyen fontosabb technikai adatok jellemzik a pisztolyt? 

4. Milyen tüzelési fogásai vannak a pisztolynak? 

5. Hogyan működik a pisztoly? 

 

A 96M NF támadó kézigránát 

részei, működése és jellemző 

adatai 

 

1. Mi a 96M NF támadó kézigránát rendeltetése? 

2. Melyek a 96M NF támadó kézigránát részei? 

3. Hogyan működik a 96M NF támadó kézigránát? 

4. Melyek a 96M NF támadó kézigránát fontosabb technikai 

adatai? 

 

A 93M NF védő kézigránát 

részei, működése és jellemző 

adatai 

 

1. Mi a 93M NF védő kézigránát rendeltetése? 

2. Melyek a 93M NF védő kézigránát részei? 

3. Hogyan működik a 93M NF védő kézigránát? 

4. Melyek a 93M NF védő kézigránát fontosabb technikai 

adatai? 

 

A T-72 harckocsi jellemzése 

és fegyverzete 

 

1. Mi a T–72-es harckocsi rendeltetése? 

2. Milyen jellemzői vannak a T–72-es harckocsinak? 

3. Milyen fegyverzettel van ellátva a T–72-es harckocsi? 

4. Melyek a harckocsi fő részei, és fontosabb technikai 

adatai? 

5. Honnan ered a tank elnevezés? 

 

 

A BTR-80A gyalogsági 

harcjármű jellemzése és 

fegyverzete 

 

1. Mi a BTR–80A gyalogsági harcjármű rendeltetése? 

2. Milyen fegyverzete van a BTR–80A gyalogsági 

harcjárműnek? 

3. Melyek a gyalogsági harcjármű fontosabb harcászat-

technikai adatai? 

 

A JAS-39 Gripen repülőgép 

jellemzői és technikai adatai 

 

1. Mi a JAS–39 Gripen típusú repülőgép feladata? 

2. Milyen fegyverzettel van felszerelve a repülőgép? 

3. Melyek a repülőgép fontosabb technikai adatai? 

 

A MI-24D harci helikopter 

jellemzői és technikai adatai 

 

1. Mi az MI–24D harci helikopter feladata? 

2. Milyen jellemző tulajdonságai vannak a harci 

helikopternek? 
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3. Milyen fegyverzettel van felszerelve a helikopter? 

4. Melyek a MI–24D harci helikopter fontosabb harcászat-

technikai adatai? 

 

 

 

Alaki felkészítés 

 

Témakörök Tartalmak 

Az egyenruha története és 

szerepe a különböző korokban 

 

1. Mit jelent az egyenruha a katonák számára? 

2. Miért vált szét egymástól a díszegyenruha és a „harci” 

egyenruha? 

3. Hogyan fejlődött az egyenruha Magyarországon? 

 

Az alaki tevékenység 

kialakulása, jelentősége a 

katonák kiképzésében   

 

1. Milyen példákat találunk az „alakiságra” az állatvilágból? 

2. Miért van fontos szerepe az alaki tevékenységnek a 

hadseregekben? 

 

Az alakiság fogalma, a katonai 

rend és fegyelem jelentősége  

 

1. Mi az alakiság fogalma? 

2. Mi az alakzat, az oszlop, a vonal, a sor? 

3. Mit nevezünk térköznek és távköznek? 

Alaki mozdulatok állóhelyben, 

egyénileg  

 

1. Mi a „Vigyázz” állás jelentősége az alaki tevékenységben? 

2. Milyen állóhelyi alaki fogásokat ismertek? 

3. Hogyan kell végrehajtani a szabályos „Vigyázz” állást? 

 

Tiszteletadás, a jelentés és 

jelentkezés szabályai 

 

1. Miért fontos a tiszteletadás az alaki tevékenységben? 

2. Melyek a tiszteletadás módozatai? 

3. Melyek a jelentés, jelentkezés legfontosabb szabályai? 

 

A katonai kötelékek 

kialakulása és fejlődése 

 

1. Hogyan alakult ki az alakzatban való tevékenység? 

2. Milyen szerepe van az alakzatnak a katonák 

tevékenységében? 

3. Milyen történelmi előzményei vannak a ma alkalmazott 

kötelék elrendezésnek? 

4. Ismételjétek át, amit az A) fejezetben a katonai 

kötelékekről tanultatok! 

 

A raj sorakoztatása, 

mozgásmódok kötelékben  

 

1. A tanultak alapján ismételjétek át, milyen alegységekből 

épül fel egy zászlóalj szervezete? 

2. Hogyan kell sorakoztatni egy rajt? 

3. Milyen kötelékben történő alaki mozgásmódokat ismertek? 

 



81 

 

Témakörök Tartalmak 

Katonai rendezvények 

 

1. Mi a jelentősége a katonai díszszemléknek? 

2. Milyen nyilvános katonai ünnepségek vannak 

Magyarországon? 

3. Melyek a katonai ünnepségek legfontosabb mozzanatai? 

 

 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

Az általános harcászat alapfogalmai 

 

Ismertesse a rajállás, illetve a szakasztámpont méreteit! 

Számolja ki, hogy mekkora terepszakaszt képes védeni a négy századból álló zászlóalj! 

Sorolja fel a katonák kötelmeit a harcban! 

Ismertesse a katonák mozgásmódjait a harcmezőn! 

 

A béketámogató műveletek alapjai 

Sorolja fel a béketámogató eljárásokat! 

Ismertessen négy ENSZ békeműveletet a XX. század második feléből! 

Jellemezze a kitelepítő műveleteket és a humanitárius műveleteket! 

Ismertesse, hogyan történik az ellenőrző áteresztő ponton a személyek és járművek 

igazoltatása! 

 

A lőelmélet alapjai 

 

Sorolja fel a 7,62 mm-es 1943M éleslőszer részeit! 

Ismertesse a fényjelző lövedék sajátosságait! 

Fogalmazza meg, hogyan működik és milyen célt szolgál a vaklőszer! 

Ismertesse milyen tényezők hatnak a lövedékre a levegőben! 

Sorolja fel a lövés időszakait! 

Ismertesse, hogy mi a szerepe a lövés harmadik időszakának! 

 

Túlélési ismeretek 

 

Sorolja fel a túlélőt érő hatásokat! 

Sorolja fel, és egyenként jellemezze az amerikai hadseregben oktatott túlélési stratégia 

pontjait! 

Fogalmazza meg a civil és a katonai túlélés közötti a különbségeket! 

Indokolja meg, hogy miért fontos a katonák pszichés felkészítése! 

Válasszon ki egy menedék típust, és ismertesse az elkészítését! 

Ismertesse, hogyan kell előkészíteni a tűzrakóhelyet! 

Sorolja fel a tűzrakás módjait! 

Sorolja fel a természetes tűzgyújtó eszközöket és alkalmazásuk módjait! 

Rajzoljon le egy szükségeszközökből készült vízszűrőt! 

Indokolja meg, hogy miért van szükség a víz fertőtlenítésére! 

Sorolja fel az ismeretlen növény fogyaszthatósági tesztjének lépéseit! 
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Indokolja meg, hogy miért nem lehet a fogyaszthatósági teszt lépéseivel ellenőrizni a 

gombákat! 

Rajzoljon le egy hurokcsapdát! 

Sorolja fel a személyi álcázással szemben támasztott követelményeket! 

 

ABV védelmi alapismeretek 

Ismertesse a nukleáris fegyverek működését! 

Jellemezze az Atomsorompó Szerződést! 

Készítsen olyan magyarázó ábrát, amely bemutatja a nukleáris robbanás pusztító tényezőit! 

Mondjon példákat a visszamaradó radioaktív sugárzás élettani hatásaira! 

Állítsa sorrendbe a tanult mikroorganizmusokat méretük szerint! 

Indokolja meg, hogy miért veszélyesek a biológiai fegyverek! 

Sorolja fel a mérgező harcanyagokat az élő szervezetre gyakorolt hatásuk alapján 

csoportosítva! 

Jellemezze az idegbénító hatású mérgező harcanyagokat! 

Rendszerezze az ABV fegyverek elleni védelem lehetőségeit a megelőzés és az esemény alatti 

időszakokban! 

 

Haditechnikai ismeretek 

Sorolja fel az AK-63D gépkarabély részeit! 

Mennyi a 96M P9RC pisztoly gyakorlati tűzgyorsasága? 

Ismertesse hogyan működik a 96M NF támadó kézigránát! 

Mennyi a 93M NF védő kézigránát előregyártott repeszeinek a száma? 

Ismertesse a T–72-es harckocsi fegyverzetét! 

Mennyi a BTR–80A gyalogsági harcjárművel szállítható katonák száma? 

Ismertesse, hogy mi a JAS–39 Gripen típusú repülőgép feladata!  

Sorolja fel a MI–24D harci helikopter fegyvereit! 

 

Alaki felkészítés 

Fogalmazza meg az egyenruha jelentőségét! 

Indokolja meg, hogy milyen okokra vezethető vissza az elkülönült tábori ruházat kialakulása! 

Fogalmazza meg az alakiság lényegét! 

Hajtsa végre a „Vigyázz” állás, Pihenj!” állás, „Jobbra át!”, „Balra át!”, „Hátra arc!” 

vezényszavakat! 

Teljesítsen tiszteletadást tisztelgéssel sapka nélkül és fővetéssel! 

Ismertesse, hogy milyen okok vezettek a történelem során a zárt katonai alakzatok 

felbomlásához! 

Sorolja fel a katonai ünnepségek fontosabb elemeit! 

 

 

 

12. évfolyam 

 

A Magyar Köztársaság honvédelme, szerződéses katonák a Magyar Honvédségben  

 

Belépő tevékenységformák 

 

A honvédelem rendszere, a honvédelmi kötelezettségek tartalma, a Magyar Honvédség 

személyi állománya 

Annak bemutatása, hogy mit jelentett az általános hadkötelezettség a gyakorlatban. 



83 

 

Annak megvitatása, hogy milyen változásokat okozott az általános hadkötelezettség 

megszüntetése a hadseregben és a társadalomban. 

Csoportmunkában terv elkészítése arról, hogy milyen rendelkezések lépjenek életbe külső 

fegyveres támadás esetén. 

Azon az intézkedések összegyűjtése, amelyeket minősített időszakokban kell meghozni az 

országban. 

A minősített időszakok bemutatása, a Honvédelmi Tanács feladatai minősített időszakokban. 

A Magyar Honvédség működésének fontosabb jellemzői. 

Az Országgyűlés, a köztársasági elnök és a kormány kapcsolata a Magyar Honvédséggel. 

A honvédelmi miniszter és a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fontosabb feladatai. 

Térkép segítségével a területi-helyi honvédelmi igazgatási rendszer bemutatása. 

Katasztrófa helyzetben az állampolgári kötelezettségek bemutatása példákon keresztül. 

A honvédelmi kötelezettségek tartalmának bemutatása. 

A Magyar Honvédség tényleges állománya. 

Csoportmunkában azon a különleges szabályok megvitatása, amelyek a tényleges állományra 

vonatkoznak.  

Annak megvitatása, hogy milyen különbségek vannak a hivatásos és a szerződéses katonák 

jogviszonya között. 

Az önkéntes tartalékos, és a ZMNE ösztöndíjas hallgatói jogviszony jellemzői. 

 

A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben 

Csoportmunkában megvitatni és összegyűjteni a katonák feladatait és kötelességeit. 

Az állománycsoportok értelmezése, és a katonai rendfokozatok bemutatása. 

Annak megvitatása, hogy a harcban milyen előnyei és hátrányai vannak a rendfokozatok 

láthatóvá tételének. 

A szabályzat szerinti élet és a napirend jelentőségének és funkcióinak bemutatása. 

Csoportmunkában összehasonlítani a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ösztöndíjas 

hallgatóinak, valamint a Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázis katonáinak napirendjét. 

Ábra segítségével bemutatni a Magyar Honvédség ügyeleti szolgálatainak rendszerét, 

feladatait. 

Ábra segítségével bemutatni és megvitatni a hadseregen belüli függelmi viszonyokat, a 

szolgálati elöljáró és az alárendelt kapcsolatának lényegét. 

Bemutatni, hogy miért van szükség a hadseregben a szolgálati érintkezés szabályozására. 

A katonai udvariasság szabályai, a jelentések és jelentkezések rendje, köszönési formák. 

A katonák járandóságainak felsorolása, biztosításuk általános szabályainak bemutatása. 

A katonák elhelyezésének, élelmezési, ruházati ellátásának fontosabb jellemzői. 

A katonák és az ösztöndíjas hallgatók illetményrendszere. 

 

Hadijogi alapismeretek 

Annak megválaszolása, hogy miért felháborító a polgári lakossággal vagy a hadifoglyokkal 

szembeni erőszak. 

A nemzetközi hadijog céljainak bemutatása. 

A hágai és a genfi egyezmények létrejöttének körülményei, tartalma. 

A harcosok, az egyházi és az egészségügyi személyzet megkülönböztetésének jelentősége és 

szempontjai. 

Csoportmunkában annak megvitatása, hogy miért van szükség a harcosok 

megkülönböztetésére. 

Történelmi példák felkutatásával a zsoldos és a kém fogalmának tisztázása, a terrorista 

jellemzői. 

A hadifoglyokkal való bánásmód szabályainak bemutatása. 
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Napjaink háborúinak tapasztalatai alapján indokolni a hadifoglyokkal való bánásmód 

szabályozásának szükségességét. 

A XX. század történelméből merített példák segítségével a polgári lakosság védelmének 

indoklása. 

A hadviselés eszközeinek szabályozása. 

Csoportmunkában példák segítségével bemutatni a meglepő aknák alkalmazásának 

embertelen következményeit. 

Ábra segítségével a háborús bűnök felosztásának bemutatása. 

A Nemzetközi Törvényszék tevékenysége. 

 

 

 

A honvédelem rendszere, a honvédelmi kötelezettségek tartalma, a Magyar Honvédség 

személyi állománya 

 

 

Témakörök Tartalmak 

A szabályozás szintjei, 

törvények, miniszteri 

rendeletek, helyi szabályzók 

 

1. Mit jelent a honvédelem fogalma? 

2. Melyek voltak a legfontosabb változások a 

honvédelemben? 

3. Milyen jogszabályok vonatkoznak a haza védelmére? 

 

Az Alkotmány előírásai a 

honvédelemről, a minősített 

időszakok jellemzői 

 

1. Mi történik, ha megtámadják Magyarországot? 

2. Milyen helyzeteket nevezünk minősített időszaknak? 

3. Melyek a minősített helyzetek közös jellemzői? 

4. Belső zavargás esetén milyen rendelkezések lépnének 

életbe? 

5. Természeti katasztrófa esetén melyik szerv jogosult 

intézkedni? 

 

A honvédelem rendszerének 

felépítése, a védelmi 

bizottságok feladatai 

 

1. Mely állami szervek irányíthatják a Magyar Honvédséget? 

2. Mi a védelmi bizottságok rendeltetése? 

3. Melyek a védelmi bizottságok legfontosabb feladatai? 

 

A honvédelmi kötelezettségek 

tartalma 

 

1. Melyek az állampolgári kötelezettségek? 

2. Mi a hadkötelezettség és a polgári szolgálat? 

3. Mit jelent a honvédelmi munkakötelezettség? 

4. Miben különbözik a honvédelmi munkakötelezettség a 

polgári védelmi kötelezettségtől? 

 

A Magyar Honvédség 

feladatai 

 

1. Milyen feladatai lehetnek a Magyar Honvédségnek, 

amelyek közvetlenül nem kötődnek a honvédelmi 

tevékenységhez? 

 

A Magyar Honvédség  
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személyi állományának 

összetétele, a jogviszony 

sajátosságai 

1. Korlátozva van-e a katonák mozgásszabadsága? 

2. Hogyan gyakorolhatják a katonák szavazati jogukat a 

választások alkalmával, ha éppen külföldön teljesítenek 

szolgálatot? 

3. Vannak-e eltérések a katonák és a civil állampolgárok 

emberi jogainak gyakorlásában? 

4. Melyek a Magyar Honvédség működésének sajátosságai? 

 

A hivatásos és szerződéses 

jogviszony jellemzői 

 

1. Hogyan keletkezhet és szűnhet meg a hivatásos és 

szerződéses jogviszony? 

2. Hány éves kortól lehet jelentkezni a Magyar 

Honvédségbe? 

3. Mi a szolgálat felső korhatára? 

4. A katonák hol kötelesek teljesíteni szolgálatukat? 

 

Az önkéntes tartalékos és a 

ZMNE ösztöndíjas hallgatói 

jogviszony jellemzői, 

létrejöttének és 

megszűnésének feltételei 

 

1. Kik tartozhatnak a tartalékos állományba? 

2. Hogyan keletkezhet az ösztöndíjas hallgató jogviszonya? 

 

 

 

A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben 

 

Témakörök Tartalmak 

A katonák feladatai és 

kötelességei 

 

1. Melyek a katonák általános feladatai? 

2. Melyek azok a kötelességek, amelyek eltérnek a civil 

állampolgárokétól? 

3. Mi a teendő fogságba esés alkalmával? 

 

A katonai rendfokozatok 

 

1. Melyek a rendfokozatok funkciói egy hadseregben? 

2. Mit fejeznek ki a katonai rendfokozatok? 

3. Milyen állománycsoportok vannak a Magyar 

Honvédségben? 

4. Hogyan különböztetik meg a fegyvernemeket egymástól? 

A szabályzat szerinti élet és a 

napirend 

 

1. Miért van szükség a katonai szervezeteknél napirendre? 

2. Melyek a napirend összeállításának szempontjai? 

3. Melyek a napirend fő pontjai? 

 

Az alegységszintű szolgálatok 

feladatai 

 

1. Miért van szükség a katonai szervezeteknél 

szolgálatokra? 

2. Milyen szolgálatok működnek a Magyar Honvédségben? 

3. Mi a feladata az alegység-ügyeletes szolgálatnak? 
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A függelmi viszonyok 

tartalma, a parancs jellemzői 

 

1. Mit jelent az elöljáró és alárendelt viszony? 

2. Kit nevezünk feljebbvalónak, rangidősnek, elöljárónak? 

3. Mi a parancs, és milyen alapon kötelezhetők a katonák 

azok végrehajtására? 

 

A katonai udvariasság 

szabályai 

 

1. Miért van szükség a hadseregben a szolgálati érintkezés 

szabályozására? 

2. Hogyan lehet megszólítani az elöljárót? 

3. Milyen köszönési formák vannak az elöljáró és az 

alárendeltek kapcsolatában? 

 

A katonák járandóságai, 

biztosításuk általános 

szabályai 

 

1. Milyen általános elvek szerint kell ellátni a katonákat? 

2. Mi a járandóság? 

3. Melyek a katonák ellátásának fontosabb területei? 

 

A katonák elhelyezése 

 

1. Milyen szabályok vonatkoznak a katonák elhelyezésére? 

2. Mi a nőtlenszálló rendeltetése? 

3. Milyen az ösztöndíjas hallgatók és a szerződéses katonák 

körlete? 

4. Milyen képek lehetnek a katonák körletének folyosóin, 

illetve a szobákban? 

5. Milyen az Afganisztánban szolgálatot teljesítő magyar 

katonák tábora? 

 

A katonák élelmezési ellátása 

 

1. Mit jelentenek az egyes élelmezési normák? 

2. Milyen szabályok szerint történik a szerződéses katonák 

ellátása? 

3. Milyen élelmezési ellátás jár a különböző gyakorlatokon? 

4. Melyek az ösztöndíjas hallgatók élelmezési ellátásának 

szabályai? 

 

A katonák ruházati ellátása 

 

1. Mi az alapfelszerelés? 

2. Milyen szabályok szerint kapják a ruházati anyagokat a 

szerződéses katonák? 

3. Hogyan látják el a hivatásos katonákat és az ösztöndíjas 

hallgatókat ruházattal? 

 

A katonák illetménye 

 

1. Milyen elvek szerint kapják a katonák a havi 

illetményüket? 

2. Miből tevődik össze a havi illetmény? 

3. Mennyi ösztöndíjat kapnak havonta a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem ösztöndíjas hallgatói? 
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Témakörök Tartalmak 

 

 

Hadijogi alapismeretek 

 

Témakörök Tartalmak 

A hágai és a genfi 

egyezmények létrejötte, 

tartalma 

 

1. Miért van szükség a hadijogra? 

2. Mikor és milyen események hatására indult a genfi 

egyezményekhez vezető folyamat? 

3. Mit tartalmaznak a genfi egyezmények? 

4. Mit tartalmaznak a hágai egyezmények? 

 

A harcos megkülönböztetése 

és jellemzői 

 

1. Kiket nevezünk harcosnak, és miért van szükség a 

harcosok megkülönböztetésére háborúban? 

2. Milyen jellemzők alapján különböztethetjük meg a 

harcosokat? 

A zsoldos, a kém és a 

terrorista jellemzői 

 

1. Kik a zsoldos katonák? 

2. Mi a feladata a kémeknek? 

3. Milyen jogszabályok alapján vonhatók felelősségre a 

terroristák? 

 

A hadifoglyokkal való 

bánásmód szabályai 

 

1. Miért fontos a hadifoglyok sorsa, a velük történő 

bánásmód szabályozása? 

2. Mely feltételek teljesülése esetén válik egy harcos 

harcképtelenné? 

3. Milyen jogaik vannak a hadifoglyoknak? 

4. Milyen körülményeket kell biztosítani a 

hadifogolytáborban? 

5. Mikor szűnik meg a hadifogság? 

 

A polgári lakosság védelme 

 

1. Mi teszi indokolttá a polgári lakosság védelmét háború 

esetén? 

2. Elegendő-e csak a lakosság testi épségének megóvása, 

vagy szükség van egyéb szabályokra is? 

3. A mai modern haditechnikai eszközökkel teljesesen 

megkímélhetők-e a polgári lakosok egy háború során? 

 

A hadviselés eszközeinek 

szabályozása 

 

1. Alkalmazható-e korlátozás nélkül bármilyen fegyver és 

módszer a háborúban? 

2. Milyen szabályok vonatkoznak a lelőtt katonai 

repülőgépek pilótáinak védelmére? 

3. Melyek a meglepő aknák? 

4. Mi a különbség a hadicsel és a hitszegés között? 
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Témakörök Tartalmak 

Háborús bűnök a II. 

világháború óta 

 

1. Mit nevezünk háborús bűncselekménynek? 

2. Történtek-e az elmúlt évtizedekben háborús 

bűncselekmények? 

3. Mit tesz az ENSZ ezek megelőzésére és megtorlására? 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

A honvédelem rendszere, a honvédelmi kötelezettségek tartalma, a Magyar Honvédség 

személyi állománya 

Sorolja fel, milyen jogszabályok foglalkoznak hazánk honvédelmével! 

Sorolja fel a minősített időszakokat! 

Jellemezze a rendkívüli állapotot, valamint a szükségállapotot! 

Mutassa be a kormány és a Magyar Honvédség kapcsolatát! 

Ismertesse a hadkiegészítő parancsnokságok feladatait! 

Sorolja fel a honvédelmi kötelezettségeket! 

Ismertesse a hadkötelezettség fontosabb előírásait! 

Sorolja fel azokat a különleges szabályok, amelyek a tényleges katonai állomány tagjaira 

vonatkoznak! 

Indokolja meg egyenként a korlátozó szabályok célját és értelmét! 

Sorolja fel a hivatásos és a szerződéses szolgálati viszony létesítésének feltételeit! 

Ismertesse, hogy a katonák hol teljesíthetik szolgálatukat! 

Jellemezze a ZMNE ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt! 

Mutassa be, hogy miben tér el az önkéntes és a szerződéses katonák jogviszonya! 

A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben 

Sorolja fel a katonák feladatait! 

Ismertesse a Magyar Honvédség állománycsoportjait! 

Sorolja fel a tiszthelyettesi és a főtiszti rendfokozatokat! 

Fogalmazza meg, hogy miben térnek el a tiszthelyettesi és a zászlósi rendfokozati jelzések! 

Soroljon fel a katonák járandóságai közül négyet! 

Ismertesse az ösztöndíjas hallgatók élelmezési ellátásának jellemzőit! 

 

Hadijogi alapismeretek 

Fogalmazza meg a hadijog célját! 

Mutassa be a genfi egyezmények létrejöttéhez vezető történelmi körülményeket! 

Ismertesse, hogy mikor illeti meg az elfogott katonát a hadifogoly státusz! 

Ismertesse, hogy milyen szabályok vonatkoznak a zsoldosra és a kémre elfogásuk esetén! 

Sorolja fel, milyen szempontokat kell figyelembe vennie a parancsnoknak a támadás 

megindítása előtt? 

Sorolja fel a veszélyes erőket! 

Fogalmazza meg, mit nevezünk meglepő aknának! 

Fogalmazza meg, hogy mit nevezünk háborús bűncselekménynek! 

Ismertesse, hogy milyen célra jött létre és mi a feladata a Nemzetközi Törvényszéknek! 

Egészségügyi ismeretek 

 

Belépő tevékenységformák 
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A sérültek kimentése 

A gyakorlatban előforduló baleseti helyzetekkel igazolni az elsősegélynyújtás fontosságát. 

A baleseti helyszínen végrehajtandó feladatok bemutatása. 

A sérültek kimentésének alapszabályai. 

Teendők tömeges balesetek és katasztrófák helyszínén. 

Csoportmunkában megvitatni a sérültek osztályozásának eseteit és alapelveit. 

A sérültek kimentésének szabályai és sorrendje. 

Annak megvitatása, hogy az elsősegélynyújtónak milyen szempontokat kell figyelembe vennie 

tevékenysége megkezdésekor. 

A sérültek mozgatásának szempontjai és szabályai. 

A sérültek mozgatására alkalmazható módszerek. 

Csoportmunkában a sérültek egyes fektetési módjainak indoklása, bemutatása. 

 

Újraélesztés 

Annak bemutatása, hogy miért veszélyes az eszméletlen sérült számára, ha nem részesül 

időben szakszerű elsősegélyben. 

Az eszméletlen állapot felismerésének módszerei. 

Az eszméletlen beteg, vagy sérült mozgatása. 

A halál biztos jelei. 

Az újraélesztés lépései és végrehajtása. 

 

Vérzéscsillapítás 

Az artériás vérzés felismerése. 

Az artériás vérzés ellátása. 

Az artériás nyomópontok felismerése. 

Az artériás nyomókötés elkészítése. 

A vénás vérzés felismerése. 

A vénás vérzés ellátása. 

A vénás nyomókötés elkészítése. 

A kapilláris vérzés ellátása. 

A fedőkötés elkészítése. 

A kötözési alapelvek bemutatása. 

A csontok és az ízületek lehetséges sérülései. 

A törések tünetei és ellátása. 

Az ízületi sérülések ellátása. 

 

 

 

Harctéri ellátás 

 

Csoportmunkában megvitatni, hogy a történelem során hogyan látták el a sérült katonákat. 

A NATO harctéri sérültellátási elvei. 

Az elsősegély és a szaksegély tartalma. 

Az első orvosi segély (ROLE I) helyszíne és tartalma. 

Az első tábori kórházban (ROLE II) elvégzendő beavatkozások. 

A civil kórházi vagy katonai kórházi ellátás (ROLE III) feladatai. 

A hátországban található kórház (ROLE IV) feladatai. 

A sérültek szállításának módszerei. 

 

A sérültek kimentése 
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Témakörök Tartalmak 

Feladatok a baleseti 

helyszínen, a sérültek 

osztályozása 

 

1. Milyen teendőink vannak egy baleset helyszínén? 

2. Miért fontos az életveszély elhárítása? 

3. Miért van szükség a sérültek osztályozására? 

4. Mit nevezünk tömeges balesetnek? 

 

A sérültek kimentésének 

szabályai és sorrendje 

 

1. Hogyan lehet egy balesetben sérült személyt mozgatni? 

2. Mit nevezünk kimentésnek? 

3. Miért fontos a sérültek kimentése? 

4. Mikor kell a kimentést a tűzoltókra bízni? 

 

A sérültek és betegek 

mozgatása, fektetési módjai 

 

1. Miért fontos a sérültet mielőbb lefektetni? 

2. Mi a különbség a beteg és a sérült között? 

3. Hogyan lehet egy bokasérült embert mozgatni? 

4. Mikor nem tanácsos a sérültet mozgatni? 

 

 

 

Újraélesztés 

 

Témakörök Tartalmak 

Az eszméletlen sérült 

vizsgálata 

 

1. Miért fontos az eszméletlenség mielőbbi felismerése? 

2. Mi a különbség az eszméletlen és a zavart tudatú sérült 

között? 

3. Hogyan szabad egy eszméletlen sérültet megmozdítani? 

4. Mi az első teendő eszméletlenség észlelésekor? 

 

Az újraélesztés végrehajtása 

 

1. Miért fontos az életjelenségek pontos vizsgálata? 

2. Mennyi időn belül kell megkezdeni az újraélesztést? 

3. Mit jelent az, hogy hirtelen halál? 

4. Mi az első teendő az újraélesztés megkezdésekor? 

 

 

Vérzéscsillapítás 

 

Témakörök Tartalmak 

Az artériás vérzés ellátása 

 

1. Miért fontos a gyors vérzéscsillapítás? 

2. Mi a különbség az artériás és a vénás vérzés között? 

3. Hogyan kell a vérzést csillapítani? 

4. Mi az első teendő artériás vérzés észlelésekor? 

 

A vénás vérzés ellátása  
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Témakörök Tartalmak 

1. Miért fontos a gyors sebtisztítás? 

2. Mi a különbség a kapilláris és a vénás vérzés között? 

3. Hogyan kell a vénás vérzést csillapítani? 

4. Mi az első teendő vénás vérzés észlelésekor? 

 

Törések és ízületi sérülések 

ellátása 

 

1. Milyen időfaktorba tartozik a csont és ízületi sérülések 

csoportja? 

2. Mi a különbség a rándulás és a ficam között? 

3. Miért fontos a törött csont rögzítése? 

4. Mit nevezünk nyílt törésnek? 

 

 

 

 

 

Harctéri ellátás 

 

Témakörök Tartalmak 

A sérült katonák NATO elvek 

szerinti harctéri ellátása 

 

1. Melyek a NATO fontosabb előírásai a sérült katonák 

ellátásával kapcsolatban? 

2. Milyen állomásai vannak a sérült katonák ellátásának a 

harctéren? 

3. Melyek a sebesültgyűjtő fészek feladatai? 

4. Milyen ellátást kap a sérült katona a ROLE egyes 

szintjein? 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

A sérültek kimentése 

Sorolja fel, hogy milyen teendők vannak egy baleset helyszínén! 

Melyik időfaktor sérültjeit kell elsőként ellátni tömeges balesetben? 

Ismertesse, milyen módszerek használhatók a sérültek kimentésére! 

Soroljon fel olyan sérüléseket, amelyek az életveszélyes állapotra jellemzőek! 

Mutassa be társai segítségével a tanult fektetési módokat! 

 

Újraélesztés 

Sorolja fel az eszméletlen sérült vizsgálatának lehetőségeit! 

Indokolja meg, hogy miért fontos az életjelenségek pontos vizsgálata! 

Mennyi időn belül kell megkezdeni az újraélesztést? 

Mutassa be társán, hogy hogyan kell a légzést és a keringést ellenőrizni! 

Sorolja fel a halál biztos jeleit! 

Ismertesse az újraélesztést megkezdésének sorrendjét! 

Ismertesse a keringés-légzés pótlásának arányát! 

 

Vérzéscsillapítás 
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Mutassa be, hogy hol találhatók testünkön az artériás nyomópontok! 

Sorolja fel az artériás vérzés ellátásának teendőit! 

Ismertesse az artériás nyomókötés alkalmazásának eseteit! 

Sorolja fel a vénás vérzés ellátásának feladatait! 

Ismertesse, hogy mikor kell vénás nyomókötést és mikor fedőkötést alkalmazni! 

Sorolja fel a törésrögzítés alapelveit! 

Keressen alkalmi törésrögzítő eszközöket és mutassa be használatukat! 

Ismertesse, hogy mit kell tenni ficam felismerése esetén! 

 

Harctéri ellátás 

Ismertesse a NATO fontosabb sérült ellátási alapelveit! 

Fogalmazza meg, hogy mi az összefüggés a sebesültek ellátásának színvonala és a harci morál 

között! 

Ismertesse egy súlyosan sérült katona ellátási szakaszait! 

Indokolja meg, hogy milyen előnyei vannak harctéren a szakaszos sérültellátásnak! 
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AUDIOVIZUÁLIS EMLÉKGYŰJTÉS, DIGITÁLIS FILMKÉSZÍTÉS 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 

Igazgatóságával karöltve az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság 

társfinanszírozásában középiskolák számára kiírt Audiovizuális emlékgyűjtés című 

pályázaton „Historia est magistra vitae” nevű projekt (TÁMOP 329/B-08/2-2009-

0043)keretében30 diák 7 tanár vezetésével komplex történelmi-irodalmi-IKT képzésen és 

gyakorlaton vehettek részt. A másfél év során kialakítottuk azokat a technikai és elvi 

kereteket, amelyek alapján a program folytatásaként egy olyan órai/szakköri képzést vezetünk 

be, amelynek segítségével mind a kompetencia-, mind a szakmai fejlesztés jól 

megvalósítható. A program elvi hátterét a XX. Század Intézet – Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány gondozott és 2010-ben kiadottszakmai 

anyag biztosítja (elérhetőség: http://emlekpontok.hu/hu/dokumentumok/altalanos-

dokumentumok). A 2011/12-es tanévtől kötelezően választható képzés keretében heti 1 

órában a 8. évfolyamon zajlik az oktatás, illetve tömbösített formában az interjú és 

filmkészítés. Emellett a diákok igénye szerint szakköri keretek között is folytatódik a 

megkezdett munka. 

 

Történelem, interjúk, kompetenciák.  

 

Az új típusú érettségi bevezetése 2005-ben jelentős és talán eddig nem eléggé tudatosított 

változásokat hozott. A távlat még nem nagy, az óvatosság nem árt, néhány következtetés 

azonban talán már levonható. Annyi nagy biztonsággal megállapítható, hogy a sikeres 

érettségi vizsga feltételei között csak az egyik tényező az adatok, tények, összefüggések 

ismerete, a másik és súlyban talán ugyanakkora összetevő az adatokkal való bánni tudás a 

tények és források értelmezése során. Fontos tudomásul venni, hogy a középszintű érettségin 

kérdezhető témakörök száma lényegesen kisebb, mint ahány témakör a legtöbb tankönyvben 

szerepel, és az egyes témakörökhöz tartozó adatok közül is csak igen kevés kérdezhető az 

érettségin. Mi következik mindebből? Úgy gondoljuk, elsősorban az, hogy elmúlt az az idő, 

amikor a történelemórák túlnyomó többségét új információk közlésére kellett – vagy akár 

lehetett – fordítani. Ha tanítványainkat az érettségin való sikeres szereplésre akarjuk 

felkészíteni, bőven kell szánnunk időt arra, hogy az ismeretek befogadásán túl tapasztalatokat 

szerezzenek azok alkalmazása terén is – legyen szó új információk megszerzéséről, a 

történelemről, társadalomról való gondolkodásról vagy éppen a történelmi ismeretek 

közléséről, prezentációjáról. És erre lehetőséget biztosít az, hogy a kötelezően megtanítandó 

tananyag – ha az érettségi követelményekből indulunk ki, márpedig mi más lehetne értelmes 

kiindulópont? 

– a közhiedelemmel ellentétben nem sok, időt szánhatunk tehát a kompetenciák fejlesztésére. 

Az alábbiakban az érettségi követelményekben szereplő fő kompetenciacsoportok értelmezése 

kapcsán amellett szeretnénk érvelni, hogy a történelmi interjúk készítése hatékony felkészítés 

lehet az érettségi vizsgára. 

 

Interjúfeldolgozás 

 

Az interjú feldolgozása történhet egyszerűen úgy, hogy megnézzük az interjú egy részletét az 

órán, és megbeszéljük, most azonban foglalkozzunk inkább a bonyolultabb úttal, amikor a 

csoport projektmunka keretében interjút készít. Néhány szempont, amire figyelni érdemes. 

 

Kérdések 

http://emlekpontok.hu/hu/dokumentumok/altalanos-dokumentumok
http://emlekpontok.hu/hu/dokumentumok/altalanos-dokumentumok
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Az interjúban értelemszerűen fontos szerepet játszanak a kérdések. De meg kell különbözetni 

a kutatási kérdést (mire vagyok kíváncsi a múlttal kapcsolatban?), az interjúkérdést (amit az 

alanynak felteszek), az utólagos kérdést (minek kell utánanéznem az elhangzottak 

kapcsolatban más szövegekben?), valamint a problémafelvető kérdést (mi lehet az 

ellentmondások feloldása? mi lehet a szavak mögött? mire következtethetünk az 

elmondottakból?). A kérdések jöhetnek a tanártól, de sokkal jobb, ha a tanár 

és a tanulók közösen alakítják ki őket. 

Összevetés 

Mind a felkészülés során, mind az interjúk prezentálása során használjunk – szöveges, képi, 

mozgóképes– forrásokat is. Nem az a cél, hogy a tanuló kizárólag az interjúkból ismerjék meg 

a történelmet, hanemhogy tudjon különbséget tenni a múltban lezajlott események egymástól 

eltérő tartalmú leírásai között.Legyen képes megállapítani két azonos tárgyú történelmi leírás 

közti tartalmi és formai különbségeket,és tudjon egyszerű feltételezéseket megfogalmazni a 

két elbeszélés közti különbség(ek) okáról. 

 

A szaknyelv alkalmazása 

 

A történelmi fogalmak, szakkifejezések tanulásának ma már nem megfelelő módja a 

definíciók diktálása és kikérdezése, fogalmak és definíciók párosítása, vagy a fogalmak 

közötti relációk felvázolása. A vizsgára való felkészülést az segíti, ha lehetőségük van a 

tanulóknak arra, hogy szóbeli és írásbeli kommunikációs folyamatokban használják ezeket a 

fogalmakat. Ezért nagyon is jó gyakorlat, ha arra szólítjuk fel őket, hogy történelmi 

szakkifejezéseket használva fogalmazzák újra, mit tudtak meg az interjúkból. Adott esetben 

ez „fordítási” gyakorlatnak is tekinthető, hiszen az interjúalanyok várhatóan hétköznapi 

nyelvet használnak, és ezt kell a történettudomány nyelvére lefordítani. 

 

Tájékozódás térben és időben 

 

A térrel kapcsolatos kompetenciák két csoportba sorolhatók. Egyrészt egyszerű topográfiáról 

van szó, azaz arról a képességről, hogy a témához kapcsolódó helyeket a tanuló meg tudja 

találni a térképen. Az interjúk feldolgozása ennek a készségnek a gyakorlására is kiváló 

lehetőséget nyújt. Az elbeszélt történetek várhatóan különböző helyekhez fognak kapcsolódni, 

és ezeknek a helyeknek a beazonosítása, térképen való megjelenítése – esetleg speciális 

szoftverek segítségével – fontos része lehet az interjú prezentálásának. Másrészt arról van szó, 

hogy az adott község, város, régió földrajzi-történelmi adottságai hogyan befolyásolták az 

emberek életét és a történelem alakulását. A történelemnek ez a földrajzi meghatározottsága 

központi szerepet játszik az „oralhistory” projektben, és már a kutatási terv összeállításakor 

tekintettel kell lenni ezekre az összefüggésekre. A rögzített elbeszélések várhatóan számos 

elemezhető példával szolgálnak a történelem térbeli tagoltságára, és ezzel hatékonyan tudják 

szolgálni az érettségire való felkészülést. 

Az időben való tájékozódás kompetenciáját az interjúk elemzése azáltal fejleszti, hogy a 

bennük elbeszélt események időbeli újrarendezése várhatóan külön gondolati munkát igényel. 

A mi volt előbb, mi volt később? kérdése újra és újra elő kell, hogy kerüljön, miközben a 

tanulók interjúk és más források segítségével igyekeznek rekonstruálni a múltat. Fontos 

szerepet játszhat ebben a folyamatban az is, ha állandóan figyelemmel vagyunk a köztörténet 

reprezentatív eseményeire, és az elbeszélt „kis történet” eseményeit ezekhez a „nagy” 

eseményekhez is viszonyítjuk, ezekhez képest helyezzük el.  

 

Eseményeket alakító tényezők bemutatása  
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Itt valójában a történelemről való gondolkodásról van szó, ezért ezek a kompetenciák az 

interjúkészítés és -feldolgozás minden elemét áthatják. Már az interjú készítése során, a 

kérdések megfogalmazásakor óhatatlanul rá kell kérdezni az okokra (feltételezett okokra) és a 

célokra is (miért tette vagy miért hitte az interjúalany éppen azt, amit). Jó lehetőséget ad az 

anyag ilyen feldolgozása arra, hogy közösen keressünk választ a történelmi okokra és a 

cselekvő személyek szándékaira. Ez utóbbi különösen előtérbe kerülhet ebben a folyamatban, 

hiszen az élő személyek megszólalása mással nem pótolható lehetőséget teremt arra, hogy a 

fiatalok átélhessék a történelem emberi valóságát: azt, hogy a történetek szereplői emberi 

lények, akik éreznek, gondolkodnak, és szándékokat valósítanak meg. 

Az interjúk feldolgozása azt is jelenti, hogy egyes részeket ki kell hagyni, más részeknek 

viszont hangsúlyt kell adni. Ez azt feltételezi, hogy a készítők döntéseket hoznak arról, hogy 

mit tekintenek fontosnak, lényegesnek, vagy mit tekintenek az adott szempontból 

relevánsnak. A lényeges és a lényegtelen, a releváns és az irreleváns megkülönböztetése olyan 

kompetencia, amelynek iskolázása egészen alapvető a történelmi gondolkodás fejlesztésében. 

 

A program szervezésének tanári feladatai 

 

A tanári munka első lépése az interjúzó diákcsapat megszervezése és a keretek megtalálása.  

A történelem órák mellett az emberismeret és etika tantárgy célkitűzéseinek megvalósításához 

kínál élményszerű lehetőséget a projekt-munka. Nemcsak azért, mert e stúdium érettségi 

követelményei között – a hazai gyakorlatban újszerű módon – a projektkészítés meglehetősen 

nagy hangsúlyt kap, miközben a hagyományos tanórai módszerek nem nyújtanak a 

felkészüléshez gyakorlóterepet, hanem azért is, mert a tantárgy által célba vett kompetenciák 

nagy része éppen az interjúzás módszerével hatékonyan fejleszthető. Az emlékgyűjtés 

keretében olyan fontos attitűdök és képességek bontakozhatnak ki, mint amilyen  

• az érdeklődés a másik ember (személyisége, története) iránt  

• érdeklődés az egyes ember és a társadalom, a személyes sors és a történelem összefüggései 

iránt  

• a személyiség egyediségének, megismételhetetlenségének átélése (persze csak akkor, ha az 

interjúalanyokat nem történelmi /pre/koncepciók illusztrációinak tekintjük) 

• az érzelmi intelligencia, kiemelten az empátia-készség, a tapintat és az önbizalom; 

• az önreflexió képessége; 

• a beszédpartner gondolatai iránti nyitott, előítélet mentes és ítélkezés nélküli figyelem; a 

konstruktív 

hallgatás képessége; a személyes közlések titokként való kezelése; 

• egyéni felelősség a vállalt munkáért és kooperáció a többi közreműködővel  

• szervezőkészség, előrelátás 

• viselkedéskultúra (illem, udvariasság ; célratörés és tapintat egyensúlya) 

• (inter)kulturális kompetencia, a mienkétől eltérő kulturális tradíciók természetes 

tudomásulvétele, 

sőt, érdeklődéssel (kíváncsisággal) való szemlélése; otthonos közlekedés a különböző 

kultúrájú emberek között (beleértve a nemzedékek közötti kommunikációt is) 

Az „emlékgyűjtés projekt” – a felkészülési folyamattól a próbainterjúk tanulságainak közös 

megbeszélésén 

át az interjúzásig, végül az interjúk dokumentálásáig – segít más tantárgyak, illetve a 

tantárgyközicélkitűzések megvalósításában is, főként a diákok szociális, info-kommunikációs, 

szövegértési-szövegalkotási kompetenciájának fejlesztésében. 

 

 A szakkör 
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Az „emlékgyűjtés” mint iskolai projekt leginkább szakköri formában valósulhat meg. A 

személyesség élménye nagy értéket jelenthet a diáknak, hisz az interjúban családjából, 

rokonságából vagy tágabb környezetéből megszólaltathat valakit, gazdagodhat ismeretben, 

emberi kapcsolatokban, örömet szerezhet a kérdéseivel, figyelmével, vagy éppen drámai 

helyzet tanúja lesz, látva az emlékek súlyát egy ember életében. Ha jól tudja kezelni a 

helyzetet, ha kap ehhez segítséget, akár felnövése fontos pillanatait élheti át. Előre mindezt 

természetesen nem láthatja (mi sem), ezért a tanári munka legfontosabb része az előkészítés 

erre a lehetőségre anélkül, hogy ezt a tanár megfogalmazná, „megcsillantaná” mint elérhető 

eredményt.  

 

 

 

 

 

 


